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

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

מרכזי מסחר )אזו ריט( בע"מ 10524

מ.ל.א. הנגב יזמות והשקעות בע"מ 

נדל"ן

נדל"ן

ג'יטי גטאקסי סרוויסס ישראל בע"מ10545

 Volkswagen New Mobility Luxembourg S.A

פיתוח אפליקציה להזמנת מוניות

ייצור ושיווק כלי רכב

מטריקס אי. טי. מערכות בע"מ 10739

אביב ניהול הנדסה ומערכות בע"מ 

מגון שירותים בתחום טכנולוגיית המידע

ייעוץ בתחום הניהול

אלקטרה מוצרי צריכה )1970( בע"מ 10742

אלקטרה מוצרי צריכה )1951( בע"מ 

קדמה השקעה )2016( בע"מ 

ייצור ושיווק מוצרי צריכה ובתוכם רשת "אייס" ורשת 
"אוטו דיפו"

חברת אחזקות

אוצר התיישבות היהודים בע"מ 10743

מנרב תשתיות )1993( בע"מ 

ייזום ופיתוח מיתקנים לייצור חשמל

הנדסה, בניין ותשתיות

10747 Koch Industries INC

 Infor INC

אספקת מוצרים לתעשיית הבדים, תעשיית הנייר 
ותעשיית הזיקוק

אספקת תוכנות ארגוניות לעסקים

10801Baker Hughes Incorporated

General Electric Company

אספקת פתרונות ושירותים לתעשיית הנפט והגז 
הטבעי; קידוח והערכה, השלמה והפקה, לתעשיית 

הכימיקלים ולעיבוד צנרת

אנרגיה, חשמל ומים, נפט וגז, בריאות, תעופה, 
תחבורה, הון ומכשירי חשמל ותאורה

ס.ה. סקיי השקעות )ג.ר.ו.פ.( שותפות מוגבלת10810

גרופר קניות חברתיות בע"מ

קרן השקעות פרטית

אתר לסחר מקוון

10845 Reckitt Benckiser Group Plc

Mead Johnson Nutrition Company

מוצרי הגיינה ובריאות

תרכובות מזון לתינוקות

פיט גלובל תשבצים וכתבי עת בע"מ 10850

לידור תשבצים בע"מ

מסחר בתחום המזון, טיפוח הגוף וחומרי ניקיון

הפקה ומכירת חוברות תשבצים מודפסות

טנא הון צמיחה 3 פי.אי.אף שותפות מוגבלת 10852

מעבדות שרון בע"מ 

קרן השקעות

ייצור ושיווק חומרי גלם לתעשיית המזון 
והקוסמטיקה

כלל חברת ביטוח בע"מ 10883

יקותיאל ביזנס סנטר מסחר )2014(

ביטוח

נדל"ן

אלעד מערכות תוכנה בע"מ 10886

ריסוטק בע"מ 

נטקראפט בע"מ 

שירותי טכנולוגיית מידע

שירותי אפיון ועיצוב לאתרי אינטרנט ותוכנות ומתן 
הכשרות מקצועיות בתחום הדיגיטל

רותם תעשיות בע"מ 10888

איסורד בע"מ 

פיתוח ושיווק טכנולוגיות חדשניות וידע, בעלי זיקה 
לפעילויות קמ"ג, בפרט חומרי גלם לייצור נותבים 

PET רדיואקטיביים להדמיות

פיתוח ושיווק טכנולוגיות חדשניות וידע, בעלי זיקה 
לפעילויות ממ"ג, בפרט ייצור נותבים רדיואקטיביים 

SPECT–ו  PET להדמיות
               

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.



9529 ילקוט הפרסומים 7589, כ"ו באלול התשע"ז, 17.9.2017 

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

נ.ק. אחזקות 2017 שותפות מוגבלת 10895

וי. אל. אן בע"מ

נגב קרמיקה בע"מ 

חברת אחזקות

ייצור וייבוא מוצרי קרמיקה ופורצלן וסניטריה לבית

לופרט בע"מ 10901

רנדל אמארה בע״מ 

סינרון מדיקל בע״מ 

קרן השקעות

מכשירים מבוססי אנרגיה למטרות אסתטיות

10911 Jersy Holding Corporation

 Pactra Tecnology Limited

שירותי תוכנה להנדסת מוצר

שירותי ייעוץ ומיקור חוץ בתחום טכנולוגיית המידע

כהן יובל השקעות בע"מ 10912

ג'.י.ב.או. סוכנות לביטוח בע"מ 

אריה שפק סוכנות לביטוח בע"מ 

קש סוכנות לביטוח )1997( בע"מ 

קש חתמים בינלאומיים סוכנות לביטוח כללי 
)2010( בע"מ 

חברת השקעות

ביטוח

ביטוח

ביטוח

ביטוח

מאיר )קשר( שותפות מוגבלת 10917

מגה אור ריף לוגיסטיקה בע"מ 

ייבוא ושיווק כלי רכב, מתן שירות תיקונים 
ושירותים נלווים נוספים

אחזקת נדל"ן

10918 ADM International Sarl

 Industries Centers E.O.D Ltd

אספקה, הפצה, אחסון ושיווק של מוצרי חקלאות

ייבוא ושיווק של חומרי גלם המשמשים בייצור 
תערובות להזנת בעלי חיים

אבי וקנין10928

מי-רם מים תשתיות בע"מ

אדם פרטי

ניהול, תפעול, אחזקה וגבייה של מערכות מים במגזר 
הכפרי

גיל-קאר מערכות )98( בע"מ 10935

קדמה קאר שותפות מוגבלת 

ייבוא, שיווק והתקנה של אבזרי רכב ליבואני רכב

קרן השקעות פרטיות, מחזיקה ברשת "אייס" העוסקת 
בשיווק והתקנת אבזרי רכב ללקוחות פרטיים

10939 Intel Corporation

 Mobileye N.V

 פיתוח וייצור רכיבים אלקטרוניים בתחום 
המוליכים למחצה

פיתוח ומכירה של מערכות עזר לבטיחות הנהיגה

מוס טופקו בע"מ10951

מקס הנהלה ישראל בע"מ

קרן השקעות

מכירה קמעונאית של מגוון מוצרי צריכה

נוי כוכב ש.מ 10955

כוכב אגירה שאובה בע"מ 

חברת השקעות בתחומי תשתיות ואנרגיה

הקמת מיתקן להפקת אנרגיה בטכנולוגיה של אגירה 
שאובה

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

י"ט בתמוז התשע"ז )13 ביולי 2017(
)חמ 3-2156-ה1(                                 מיכל הלפרין

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

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

)א(  הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

10685Analog Devices Inc 

Linear Technology Corporation 

תכנון, ייצור ושיווק של מעגלים חשמליים מודפסים בתחום 
האנלוגי, אותות משולבים ואותות דיגיטליים

תכנון, ייצור ושיווק של מעגלים חשמליים מודפסים אנלוגיים

10693 Siemens AG

 Gamesa Corporacion Tecnologica SA

פעילות בתחומי פיננסים, תחבורה, בריאות ואנרגיה

ייצור, תחזוקה ותיקונים של טורבינות רוח לייצור חשמל

סלע הנדסה תעשייה וייצור מוצרי בטון בע"מ 10788

תעשיית אבן וסיד בע"מ 

ייצור מוצרי בטון

ייצור אגרגטים

10851Pfizer Ventures Investments LLC.

דיר טכנולוגיות )גילוי אי.אר( בע"מ 

ייצור תרופות

ייצור מוצרים תעשייתיים

10818Bayer Aktiengesellschaft 

Monsanto Company 

משווקת ומפתחת מוצרים בתחומי מדעי החומרים, תרופות, 
בריאות האדם והחיות ומדעי הגידולים החקלאיים

יצרנית של מוצרי חקלאות

10868Keysight Technologies Inc.

Ixia 

אספקת ציוד בדיקה למכשירים אלקטרוניים

אספקת ציוד בדיקה ופתרונות נראות ואבטחה לרשתות

10892 Ennoconn Corporation

S&T AG 

קבלנית ייצור אלקטרונית

IT פיתוח מוצרי תוכנה וחומרה ואספקת שירותי

הסכמתי לביטול תנאי מיזוג כלהלן: )ב( 

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

סטימצקי בע"מ 277

ספרי מרכז להפצת הספר העברי בע"מ 

מכירה קמעונאית של ספרים

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

י"ח בסיוון התשע"ז )12 ביוני 2017(
)חמ 3-2156-ה1(                               אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים     ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.
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הודעה על מיזוגי חברות 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

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

הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן: )א( 

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

פימי ישראל אופורטיוניטי פייב, שותפות מוגבלת10694

פימי אופורטיוניטי פייב )דלאוור(, שותפות מוגבלת

פימי ישראל אופרטיוניטי 6, שותפות מוגבלת

פימי אופרטיוניטי 6, שותפות מוגבלת 

כימי סן בע"מ 

דלק סן מיחזור בע"מ 

קרן השקעות הון סיכון

קרן השקעות הון סיכון

קרן השקעות הון סיכון

קרן השקעות הון סיכון

ייבוא ושיווק כימיקלים

מיחזור שפכים תעשייתיים

פימי ישראל אופורטיוניטי פייב, שותפות מוגבלת10695 

פימי אופורטיוניטי פייב )דלאוור(, שותפות מוגבלת

פימי ישראל אופרטיוניטי 6, שותפות מוגבלת

פימי אופרטיוניטי 6, שותפות מוגבלת 

גלעם בע"מ

קרן השקעות הון סיכון

קרן השקעות הון סיכון

קרן השקעות הון סיכון

קרן השקעות הון סיכון

ייצור ושיווק חומרי גלם לענף המזון ולתעשייה 
ובהם פרוקטוז, גלוקוז, עמילן ועמילנים מעובדים

לאומית שירותי בריאות 10672

טיפול רפואי מיידי אחזקות בע"מ 

קופת חולים

מתן שירותי רפואה דחופה

10703 Huawei Technologies Cooperatief U.A.

טוגה נטוורקס בע"מ 

פיתוח מוצרים בתחום המובייל, האינטרנט וציוד 
תקשורת

פיתוח ובמתן פתרונות למוצרים בתחום האינטרנט 
והמובייל

סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל בע"מ 10706

א.מ.ל.ן אחזקות והשקעות בע"מ 

שירותי הסעדה ואחזקת מבנים

שירותי אחזקת מבנים

מנורה מבטחים החזקות בע"מ 10715

אי.אר.אן ישראל בע"מ 

חברת ביטוח בענפי הביטוח הכללי, פנסיה וגמל 
וביטוח בריאות

סליקת אמצעי תשלום

מגדל אחזקות וניהול סוכנויות ביטוח בע"מ 10719

אורלן סוכנות לביטוח )1994( בע"מ 

חברת ביטוח בענפי הביטוח הכללי, פנסיה וגמל 
וביטוח בריאות

שיווק מוצרי ביטוח

פלקסטרוניק )ישראל( בע"מ 10697

דן-אל טכנולוגיות בע"מ 

רומוויז'ן מערכות משובצות בע"מ 

ייצור, הרכבה ואינטגרציה של רכיבים אלקטרוניים, 
מוצרי צריכה חשמליים ואלקטרוניים

ייצור חומרת מחשב בתחום מערכות מחשוב

ייצור חומרת מחשב בתחום מערכות מחשוב

אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי ראשל"צ 10716
וזכרון יעקוב בע"מ 

מ.י.ק.י יינות בע"מ 

א.ג.ס אחזקות 2015 בע"מ

אספיריט בע"מ

חברת הברון בע"מ 

ייצור, הפצה ומכירה של מוצרי יין ותירוש ענבים 

ייבוא משקאות חריפים, יין וטבק

ייבוא משקאות חריפים, יין וטבק

הפצת מוצרים מיובאים לרשת חנויות "יין בעיר" בע"מ

הוקמה לצורך המיזוג
               

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.
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העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

אורתם סהר הנדסה בע"מ 10734

י.ש. האחים יעקובי בע''מ 

חנן אסיאג )2016( בע"מ 

יזום, ביצוע וקבלות לפרויקטים פרטיים וציבוריים

קבלנות משנה אלקטרו-מכנית וזימות לפרויקטים 
פרטיים

ייצור, שיווק, מכירה ומתן שירות לציוד כיבוי אש

אלקטרה מוצרי צריכה )1951( בע"מ 10725

אלפא טלקום בע"מ 

ייבוא, שיווק והפצה של טלפונים סלולריים, וכן 
מכירה קמעונאית של מוצרי חשמל

ייבוא, שיווק והפצה של טלפונים סלולריים

ידיעות תקשורת בע"מ 10569

בר שיווק והפצה אחזקות בע"מ 

הוצאה לאור, הדפסה והפצה של עיתון יומי, עיתון 
כלכלי, כתבי עת, רשת מקומונים וכן הפעלת אתר 

חדשות מקוון

אספקת שירותי לוגיסטיקה והפצה בעיקר בתחום 
הפצת העיתונים לנקודות מכירה ולבתי מנויים

דלק מוטורס בע"מ 10731

קומסקו בע"מ 

דלק מוטורס-קומסקו משאיות ש.כ. בע"מ 

מכשירי תנועה ומכוניות )2004( בע"מ 

ייבוא, שיווק והפצה של כלי רכב פרטיים

ייבוא והפצה של ציוד מכני הנדסי כבד

חברה בלא פעילות

ייבוא, שיווק והפצה של כלי רכב פרטיים, ציוד 
מכני הנדסי כבד, משאיות ואוטובוסים

פרשמרקט בע"מ10728

ספיר ד.ן. קמעונאות בע"מ 

מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה

רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ 10738

מפעלי בית אריזה מילואות-שובל בע"מ 

מילואות חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע"מ 

רשת קמעונאות מזון

שירותי אריזה, מיון וקירור של פירות

עיבוד ושיווק תוצרת חקלאית, אספקת שירותים 
ותשומות למשק החקלאי

א. הרץ הנדסת קירור ומיזוג אוויר בע"מ 10748

מגאסון אלקטרוניקה ובקרה 1978 בע"מ 

מערכות אלקטרו-מכניות, פרויקטי בנייה ותשתית, 
קבלנות, אחזקה וניהול של מבנים

התקנה ומתן שירות למערכות ביטחון במתח נמוך 
וכן התקנה ומתן שירות למערכות גילוי אש

פאוזה שירותי קפה בע"מ 10749

 Cott Corporation LTD

אווא קופישופ בע"מ 

מכירה ושיווק של מכונות קפה, קפסולות ופולי 
קפה ומוצרים משלימים

שיווק והפצה של משקאות קלים, תרכיזים, מים 
מינרליים בבקבוקים, בכדים וברי מים מסוננים

מכירה ושיווק של מכונות קפה, קפסולות ופולי 
קפה ומוצרים משלימים

ב.י.מ מור השקעות בע"מ 10763

י.ד מור השקעות בע"מ

חברת אחזקות

ניהול תיקי השקעות וקרנות נאמנות

טעמן שיווק מזון בע"מ 10736

מר גרגורי גורטובוי 

Israel 18 BV בע"מ 

ייצור, ייבוא ושיווק של מוצרי מזון שונים, בעלי 
כשרות מהודרת

אדם פרטי

ייבוא, שיווק, הפצה וייצוא של מגוון מוצרי מזון, 
כגון שימורי מזון שונים

אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ 10751 

מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ 

ניהול קרנות נאמנות
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10755Intel Corporation

 Manta Holdings L.P

ייצור מיקרו מעבדים ושבבים, כרטיסי רשת, 
מערכות שבבים ללוחות אם, מוצרי תוכנה וכן 

התקנים אחרים

השקעה במגוון רחב של חברות ברחבי העולם 
בתחומים מגוונים לרבות קמעונאות, נדל"ן, שירותי 

בריאות, אנרגיה, טכנולוגיה פיננסים ועוד

מלונות אפריקה ישראל בע"מ 10756

אכד פרויקטים ובניה )1990( בע"מ 

ברסונו מלונות )טב( בע"מ 

זונסל )טב( בע"מ 

החזקה של מלונות בישראל

שגיב אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 10757

פל-ים 94 החברה המרכזית לחקלאות ושיווק בע"מ 

ייצור ברזים כדוריים

ייצור ציוד השקיה

שופרסל בע"מ 10759

סופר סימה בע"מ 

ליסא החזקות בע"מ 

מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה 

מכירה קמעונאית של מזון ומוצרי צריכה 

השכרת נדל"ן

קסטרו מודל בע"מ 10764 

פאלו ריטייל בע"מ 

מכירה קמעונאית של מוצרי אופנה

מכירת פריטי אופנה, הלבשה תחתונה, הנעלה, 
אבזרי אופנה נלווים ומוצרי קוסמטיקה

מנורה מבטחים החזקות בע"מ 10766

תיא חברה להשקעות בע"מ 

חברת ביטוח בענפי הביטוח הכללי, פנסיה וגמל 
וביטוח בריאות

הפקת תוכן לערוצי שידור 

פדקו ישראל בע"מ 10776

וי. הלפמן בע"מ 

פ.ב.מ. חומרים מרוכבים

פיתוח וייצור מערכות מכניות לתעופה ולהייטק

ייצור ופיתוח פריטים ומכלולים של מבנה מטוס

ייצור חלקים מחומרים מרוכבים בסטנדרט טכנולוגי 
גבוה בעיקר בעבור שוק התעופה האזרחית

בן בטחון )1989( בע"מ10777

ש.א.ש שמירה וניקיון )מלניום( בע"מ 

מתן שירותי מוקד וסיור, מתן שירותי שמירה 
ושיווק והתקנה של מערכות מתח נמוך

מתן שירותי מוקד וסיור באזור מישור החוף והכרמל

דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ 10733

ב.ד נופך דלק )1998( בע"מ 

שיווק ומכירה של דלק, שמנים ותזקיקים אחרים

השכרת שטחי נדל"ן מניבים

10768Siemens AG
 

  Mentor Graphics Corporation 

ייצור ושיווק מכשירי חשמל, מכונות, מוצרי 
אלקטרוניקה והנדסה

מתן שירותי ניהול ותכנון של מוצרים ותוכנה בעבור 
תעשיית האלקטרוניקה

סלע הנדסה תעשייה וייצור מוצרי בטון בע"מ 10788

תעשיית אבן וסיד בע"מ 

ייצור מוצרי בטון

ייצור אגרגטים

 10800 Midea Group co., Ltd.

סרווטרוניקס בקרת הנע בע"מ 

בייצור ומכירה של ציוד חשמלי ביתי

ייצור ומכירה של פתרונות בקרת הינע עתירי ביצועים

10770 Cosco Shipping Ports Limitted

 Cosco Shipping Ports )Vado( Limites

 APM Terminals BV

 A.P. Moller-Maersk Group

 APM Terminals Vado Holdings BV

תפעול טרמינלי ספנות ונמלים 

חברה בלא פעילות

תפעול טרמינלי ספנות ונמלים

הפעלת קווי אוניות בין נמלים

תפעול טרמינל הספנות בנמל Vado בצפון איטליה
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וואן שירותי תוכנה )1997( בע"מ 10771

שוהר פתרונות בע"מ 

שירותי פיתוח, שיווק, יישום, הטמעה והדרכה 
)IT( בתחום טכנולוגיית המידע

שירותי גבייה של חניה וארנונה לגופים 
מוניציפליים

מ.לסר בע"מ 10790

עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ 

הפעלת לולים, מיון ושיווק ביצי מאכל

שיווק והפצה של תשומות למגזר החקלאי וביצי מאכל

א.מ.ת מחשוב בע"מ 10797

אדקו טכנולוגיות )1993( בע"מ 

ייעוץ, תכנון והטמעה של תשתיות מחשב

פיתוח, ייצור ואינטגרציה של מערכות מחשוב

מדימיל בע"מ 10779 

צבר רפואה 2010 בע"מ 

חברה לצורך המיזוג

מתן שירותים רפואיים ביתיים

אורדע פרינט תעשיות בע"מ 10805

יוסף וולף ושות' בע"מ 

דיוור ישיר ונייר רציף

ישראלוקס בע"מ 10806

עמי את יגאל קבלני חשמל בע"מ 

ייצור ויבוא של תאורת פנים

התקנה ותחזוקה של עמודי חשמל לתאורת רחוב

10817 Canada Pension Plan Investment Board

 GlobalLogic Holdings Limited

ניהול השקעות כספי הפנסיה הקנדית

פיתוח והטמעה של מוצרי תוכנה

רימוני תעשיות בע"מ 10835

פרידריך תעשיות פלסטיק בע"מ

ייצור תבניות ומוצרי פלסטיק בטכנולוגיה של 
הזרקה תרמופלסטית

אלקטרה מוצרי צריכה )1970( בע"מ10792

גולן טלקום בע"מ

הפצת מכשירים סלולריים וציוד נלווה, הפעלת 
רשתות קמעונאיות לממכר מוצרי חשמל ורשתות 

עשה זאת בעצמך

אספקת שירותי סלולר 

אלקטרה מוצרי צריכה )1970( בע"מ 10794

סלקום ישראל בע"מ 

הפצת מכשירים סלולריים וציוד נלווה, הפעלת 
רשתות קמעונאיות לממכר מוצרי חשמל ורשתות 

עשה זאת בעצמך

אספקת שירותים בתחום התקשורת, ביניהם 
שירותי סלולר

טנא הון צמיחה 3 פי. אי. אף, שותפות מוגבלת10838

טנא הון צמיחה 3 פי. אי. אף )מקבילה(, שותפות מוגבלת 

טלטלרון טכנולוגיות )1997( בע"מ 

י. ברנר טכנולוגיות בע"מ 

טלפייר גלאי אש וגז בע"מ 

קרן השקעות במפעלי תעשייה מתחומים שונים

קרן השקעות במפעלי תעשייה מתחומים שונים

חברת אחזקות

חברת אחזקות

אספקת מערכות גילוי אש, לרבות פיתוח וייצור, 
תכנון וייעוץ וכן מתן שירותי אחזקה למערכות אלה

אמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ 10840

סי.די.קי מימון והשקעות )1992( בע"מ

השכרה, מכירה ותחזוקה של ציוד לעבודה בגובה, 
לרבות במות הרמה, מיתקני הרמה, דופנות הרמה, 

מעליות משא בהתאמה אישית ועוד

השכרת שטחי נדל"ן מניבים

לילית קוסמטיקה בע"מ 10864

גולדן אלמנטס בע"מ 

שיווק והפצת בשמים 

שיווק והפצת בשמים

10857  Johnson & Johnson

Cilag Holding AG

 Janssen Holding GmbH

Actelion Ltd

ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי בריאות בשלושה 
תחומי פעילות עיקריים: מוצרי צריכה, תרופות 

ומוצרי פארמה וציוד רפואי

פיתוח, שיווק ומכירה של תרופות, התמחות 
בטיפול בלחץ דם עורקי ריאתי
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השכרות רכב שלמה )1987( בע"מ 10866

כלל מוטורס בע"מ 

השכרת משאיות קירור ומכירתן והחזקת נכסי נדל"ן

ייבוא ושיווק אוטובוסים חשמליים מסין

בי.בי.בי מסעדות בע"מ 10814

מוזס ניהול בע"מ 

רשתות מסעדות מזון

10847 Allegheny Technologies Incorporated; TDY
 Industries, LLC

General Electric Company

פיתוח, הפקה ומכירה של חומרים ייחודיים, 
לרבות סגסוגות טיטניום, אבקות סגסוגת טיטניום, 

סגסוגות ניקל וחומרים נוספים

ייצור מוצרי טכנולוגיה לענפים שונים ומתן 
שירותים למוצרים אל

קירוסקאי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ 10867

פלבם 2008 אגודה שיתופית חקלאית 

פילב מ.מ תיקונים ושרות בע"מ 

נ.י. טנק ישראל )2002( בע"מ 

אספקה ושיווק של מוצרים ייעודיים למטבחים 
מוסדיים

ייצור ופיתוח מוצרי מתכת לתעשיות

מתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרי חשמל

אספקת מוצרים בתחום הניקיון למטבחים מוסדיים

10879 Hotelbeds US Holdco Inc.

 Travel Holdings Parent Corporation

אספקה ושיווק חבילות נופש, חדרים בבתי מלון, 
הפלגות, סיורים ומוצרי תיירות אחרים

אספקה ושיווק חבילות נופש, חדרים בבתי מלון, 
הפלגות, סיורים ומוצרי תיירות אחרים

אי אס אי מערכות מומחה תעשיות בע"מ 10873

נוגמי טק בע"מ 

פיתוח ויישום מערכות תוכנה

מתן שירותי בינה עסקית ואנאליטיקה

אריזות מדף פלזית אגש"ח בע"מ 10877

בנדע פלסט תעשיות בע"מ 

ייצור אריזות וכלים מפלסטיק

ייצור כלי פלסטיק

10861 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

  Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

הפעלת קווי ספנות

אלקטרה אנרגיה בע"מ 10880

שניידר אלקטריק ישראל בע"מ 

מתן פתרון כולל  לפרויקטים רחבי היקף בתחום 
חשמל ובקרה, מים ושפכים, גז טבעי ועוד

עוסקת בתחום ניהול האנרגיה

איי.סי פאואר ישראל בע"מ 10899

צומת אנרגיה בע"מ 

פיתוח, הפעלה ותחזוקה של תחנות כוח לייצור חשמל

הקמה והפעלה של תחנת כוח קונבנציונלית במחזור 
MW 360–פתוח בצומת פלוגות בהספק מותקן של כ

הולמס פלייס אינטרנשיונל בע"מ 10893

סמאש 1 בע"מ

מועדוני כושר

כרמל פרנקל אינד בע"מ 10821

קונטקט קיסריה בע"מ 

ייצור לוחות קרטון וייצור מוצרי אריזה

ייצור מוצרי אריזה ו–POS העשויים בעיקר מקרטון

רפק תקשורת ותשתיות בע"מ 10896

אל-מור חשמל התקנות ושירותים )1986( בע"מ 

ייצור חשמל, אספקת ציוד לתחום ייצור החשמל 
ותחום התקשורת

קבלן ביצוע בתחום האנרגיה וחשמל

10900A.P. Møller-Maersk A/S

Maersk Line A/S

 Hamburg Sudamerikanische Dampfschifffahrts
 Gesellschaft KG

הפעלת קווי ספנות
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הפניקס חברה לביטוח בע"מ 10902

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ

אקסלנס נשואה גמל בע"מ 

נכסי אוירם רוח פרויקטים 2016 - שותפות מוגבלת 

מתן שירותי ביטוח, פנסיה וגמל

מתן שירותי ביטוח, פנסיה וגמל

מתן שירותי ביטוח, פנסיה וגמל

החזקה במספר רישיונות מותנים ליצור חשמל 
באמצעות אנרגיית רוח

אילקורפ בע"מ 10884

מוניטין עיתונות בע"מ 

החזקות בתחומי העיתונות הכלכלית והדפוס

עיתונות כלכלית מודפסת ומקוונת

הפעלת בית דפוס

קמע אחזקות בע"מ 10906

ליברטי פרופרטיס בע"מ 

החזקות נדל"ן

10907 Peugeot S.A

BNP Paribas

 General Motors Holdings LLC

ייצור, הרכבה ואספקה של כלי רכב וחלפים

אספקת שירותי בנקאות, שירותים קמעונאיים 
ובנקאות תאגידית ומוסדית

ייצור, הרכבה ואספקה של כלי רכב וחלפים

מטרו מוטור שיווק )1981( בע"מ 10842

סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ 

ייבוא, שיווק והפצה של כלי רכב דו–גלגליים

ייבוא, שיווק והפצה של כלי רכב

הד ארצי הוצאה לאור בע"מ 10915

סולן הפקות 2003 בע"מ 

הפצת תקליטורים בעלי תוכן מותאם לילדים

הפקת אירועים לילדים

הסכמתי לאישור המיזוגים בתנאים כלהלן: )ב( 
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ידיעות תקשורת בע"מ 10569

בר שיווק והפצה אחזקות בע"מ 

הוצאה לאור, הדפסה והפצה של עיתון יומי, עיתון כלכלי, כתבי עת, 
רשת מקומונים וכן הפעלת אתר חדשות מקוון

אספקת שירותי לוגיסטיקה והפצה בעיקר בתחום הפצת העיתונים 
לנקודות מכירה ולבתי מנויים

במסגרת אישור המיזוג הוטלו תנאים שמטרתם להעניק לענוג סחר ויזמות בע"מ שליטה בניהול עסקיה של בר הפצה.

10670 Smiths Group plc - Morpho
Detection LLC

Morpho Detection International LLC

ייצור ושיווק מערכות לאיתור חומרי נפץ, סחורה מוברחת וסמים

המיזוג אושר בתנאים ולפיהם תימכר הפעילות החופפת בין החברות לצד שלישי. 

טיגר טופקו בע"מ10829

טן חברה לדלק בע"מ 

חברה ייעודית שהוקמה לצורך המיזוג

ייזום, הקמה ותפעול של תחנות תדלוק

במסגרת אישור המיזוג הוטלו תנאים שמטרתם להבטיח שכל עוד מרדכי בן משה מחזיק בשליטה או החזקות של 25% ומעלה 
בדור אלון שיעור החזקותיו בטן לא יעלה מעבר למאושר במסגרת עסקת המיזוג.

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

י"ח בסיוון התשע"ז )12 ביוני 2017(
)חמ 3-2156-ה1(                                  מיכל הלפרין

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

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוג כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

פורמולה מערכות )1985( בע"מ 10753

מיכפל מיקרו מחשבים )1983( 

חברת אחזקות, פועלת בין השאר בתחום טכנולוגית המידע

פיתוח ומכירת תוכנות בתחום תשלומי שכר

ס.ה. סקיי השקעות )א.ד.ג.ט.( שותפות מוגבלת 10898

אייקון גרופ בע״מ 

איידיגיטל סולושנס בע״מ 

איידיגיטל סמארט הום בע״מ 

קרן השקעות

חברות העוסקות בייבוא ושיווק מחשבים אישיים, מכשירי  
סלולר ומוצרים נלווים אחרים

שיווק והתקנה של מערכות בית חכם

מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח )2002( בע"מ 10937

הקסהדייט בע"מ 

פתרונות אבטחת מידע

פתרונות אבטחה ואוטומציה למחשבים

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

כ"ב בתמוז התשע"ז )16 ביולי 2017(
)חמ 3-2156-ה1(                               אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים     ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

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

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

10933 HBG Limited

GTA Travel Holding Ltd.

 ,)C2B( ולצרכנים )B2B( שיווק חדרים בבתי מלון לסוכני נסיעות
שיווק שירותים נוספים לתיירים כגון שירותי תחבורה, סיורים, 

הפלגות וכרטיסים לאטרקציות מקומיות

שיווק חדרים בבתי מלון לסוכני נסיעות )B2B(, ושירותים נוספים 
לתיירים כגון שירותי תחבורה, סיורים, הפלגות וכרטיסים לאטרקציות 

מקומיות

10940Fluke Danmark A/S

אורפק מערכות בע"מ

פיתוח, ייצור ושיווק של מגוון מוצרים לתעשייה, ובפרט משאבות 
לתחנות דלק

דלקנים ומערכות ניהול לתחנות דלק

אלומיי קפיטל בע"מ 10949

סאן טים גרופ בע"מ

ייצור אנרגיה 

ייצור אנרגיה סולרית

10953 F.F.4 - Tut Holdings Limited
Partnership

טוטנאור בע"מ

שותפות מוגבלת המחזיקה כמה חברות העוסקות במגוון תחומים

ייצור, ייבוא ושיווק של אוטוקלבים )ציוד לעיקור וחיטוי של מכשור 
רפואי(

לוינגר אחזקות והשקעות 2001 בע"מ10958

דג סוף בע"מ

שירות ושיווק בתחום הרפואה, ייצור ושיווק בתחום דגים למאכל

ייצור דגי דניס למאכל בישראל

               
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.
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העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

טלסיס בע"מ10961 

ארלדן טכנולוגיות בע"מ

ואריסייט בע"מ

ייבוא ושיווק רכיבים אלקטרוניים

חברת השקעות

פיתוח, ייצור ושיווק של מודולים למחשב, לוחות אלקטרוניים, 
שעליהם מורכבים הרכיבים העיקריים של מערכת ממוחשבת

מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח 10963
)2002( בע"מ 

קלאודין תוכנה בע"מ

שירותי מחשוב ענן

שירותי ניהול ואופטימיזציה של  שימוש בשירותי מחשוב ענן

שפיר מבנים תעשיות )2002( בע"מ 10970 

אברהם עמרם ובניו בע"מ

ייצור בטון ובניית פרויקטי תשתית

מכירת בטון ובניית פרויקטי מגורים 

10980 GTCR LLC

 CARLYLE Partners VI L.P

 Albany Molecular Research Inc.

חברת השקעות בתחומים מגוונים

חברת השקעות בתחומים מגוונים

מחקר הסכמי וייצור בתחום הפרמצבטיקה 

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

ט"ז באב התשע"ז )8 באוגוסט 2017(
)חמ 3-2156-ה1(                                  מיכל הלפרין

               הממונה על ההגבלים העסקיים

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

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988, אני מודיע על הסכמתי לאישור המיזוג כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

מלם גמל ופנסיה בע"מ10957

בנק הפועלים בע"מ

אספקת פתרונות ושירותי מחשוב וייעוץ בתחום ה–IT, מתן שירותי 
תפעול לקופות גמל

שירותי בנקאות וכן שירותי תפעול לקופות גמל ולקרנות השתלמות

עילדב השקעות בע"מ 10971 

איי ג'אמפ בע"מ

קרן השקעות

הפעלת מתחמי פעילות לילדים

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

ט"ז באב התשע"ז )8 באוגוסט 2017(
)חמ 3-2156-ה1(                                אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים     ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

               ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

איגוד לשכות המסחר 10560

סוכני דואר החברים באיגוד לשכות המסחר

סוכנויות דואר דיונים משותפים

תוקפו של הפטור מוגבל למשך שנתיים או עד לתום הדיונים, ככל שאלה יתקיימו, לפי המוקדם מביניהם.

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים כאמור, 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 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

               הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"ג בניסן התשע"ז )9 באפריל 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ10592

Ethiopian Airlines Enterprises

שיתוף פעולה בשיווק כרטיסי טיסה 
ושיתוף בקוד

טיסות סדירות ישירות מתל 
אביב לאתיופיה וחזרה 

תוקפו של הפטור מוגבל לשלוש שנים.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                              אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים     ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

 טמפו משקאות בע"מ 10663

Sanpellegrino S.p.A

הסכם הפצה של משקאות תה הסדר כובל - הסכם הפצה
קר מוכן לשתייה של סן פלגרינו, 

Nestea המשווק תחת מותג

               
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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תוקפו של הפטור מוגבל לשש שנים. 

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

               הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום י"ב בטבת התשע"ז )10 בינואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

תבור שאן חרוד אגודה שיתופית חקלאית לתובלה בע"מ 10686

הגליל העליון אגודה שיתופית חקלאית של משקי עובדים 
לתובלה בע"מ 

תערובות לעופות מיזם משותף להובלה

תוקפו של הפטור מוגבל לארבע שנים.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
)4 בינואר 2016( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,   ו' בטבת התשע"ז  לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום 

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ 10699

טיב טירת צבי 2000 שותפות מוגבלת

הסכם הפצה במסגרתו הסדר כובל
תנובה מפיצה את מוצרי 

טירת צבי באופן בלעדי

תוקפו של הפטור מוגבל לשש שנים.

החלטתי מתבססת על כך שבכפוף לתנאים כאמור, אין בכבילות שבהסדר כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות, עיקרו 
של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

    ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                               אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים     

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום י"ח בטבת התשע"ז )16 בינואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

שילב שיווק ישיר לבית היולדות בע"מ 10709

ג.ו. כנען נכסים והשקעות בע"מ 

מיי בייבי

מיזם משותף לפתיחת סניף 
שילב במתחם מיי בייבי 

מוצרי ילדים ותינוקות 

תוקפו של הפטור מוגבל עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ז בטבת התשע"ז )25 בינואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

אלקטרה מוצרי צריכה )1951( בע"מ10726

אלפא טלקום בע"מ

מכשירים סלולריים אי–תחרות 

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                 מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.



ילקוט הפרסומים 7589, כ"ו באלול התשע"ז, 17.9.2017  9542

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"ב בשבט התשע"ז )8 בפברואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

בנק לאומי לישראל בע"מ10729

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ובנק דיסקונט לישראל בע"מ

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

בנק אגוד לישראל בע"מ

הדג' טק הנדסת מימון בע"מ

תומסון רויטרס ישראל בע"מ

מאגר נתונים ממוכן מיזם משותף  
לניהול סיכוני שוק

תוקפו של הפטור מוגבל ל–6 שנים.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                               אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים     ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ב' בשבט התשע"ז )29 בינואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

הליקון בע"מ10732

לב גרופ

מדיה מוסיקלית פיזית הפצת המוצרים בבלעדיות 

תוקפו של הפטור מוגבל ל–6 שנים.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום י"ט בטבת התשע"ז )17 בינואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

פז חברת נפט בע"מ10740

סונול ישראל בע"מ

"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

דור אלון אנרגיה בישראל )1988( בע"מ

טן חברה לדלק בע"מ

קיום דיון והליך היוועצות משותף 
לגיבוש ויישום מעגל אבטחה 

אחיד להתקני תדלוק אוטומטיים 
כלליים 

התקני תדלוק אוטומטיים 
כלליים 

תוקפו של הפטור מוגבל לשנה בלבד.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ 10752

מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ 

קרנות נאמנות אי–תחרות 

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

אסמים חבילות שי בע"מ10761
ליימן שליסל בע"מ

הפצה של מוצרי השוקולד של הסכם הפצה
אסמים על ידי ליימן שליסל

תוקפו של הפטור מוגבל לשש שנים.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                              אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים     ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום י"ג בטבת התשע"ז )11 בינואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

קסטרו מודל בע"מ 10765

פאלו ריטייל בע"מ

כבילת אי–תחרות נלוות 
למיזוג 

מוצרי אופנה וקוסמטיקה 

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ה' בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

וואן שירותי תוכנה )1997( בע"מ 10772
שוהר פתרונות בע"מ 

שירותי גבייה כבילת אי–תחרות ואי– שידול 

החלטתי מתבססת על כך שהכבילות שבהסדר אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר, 
שעיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ושאין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ו בשבט התשע"ז )22 בפברואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר 

כובל, כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

ש.שסטוביץ בע"מ 10773

לוריאל ישראל קוסמטיקס בע"מ

מוצרי טיפוח הסכם הפצה 

תוקפו של הפטור מוגבל ל–6 שנים.

החלטתי מתבססת על כך שאין בכבילות שהכבילות שבהסדר אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע 
ממנו, עיקרו של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ' בטבת התשע"ז )18 בינואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

ג'י פור אס טכנולוגיות מיגון )ישראל( בע"מ 10775

מוקד אמון סביון )1981( בע"מ

מתן שירותי סיור בקבלנות 
משנה

שירותי סיור 

תוקפו של הפטור מוגבל ל–6 שנים.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                              אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים     ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום י"ב בתמוז התשע"ז )6 ביולי 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

בין טי איי ספארקל ישראל בע"מ10782

טמרס טלקום בע"מ

תמסורת על כבל תת–ימירכישת קיבולת

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י"ז באב התשע"ז )9 באוגוסט 2017(
)חמ 3-41-ה1(                              מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.



9547 ילקוט הפרסומים 7589, כ"ו באלול התשע"ז, 17.9.2017 

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום י"א באדר התשע"ז )9 במרס 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

אלקטרה מוצרי צריכה )1970( בע"מ10795

סלקום ישראל בע"מ 

שירותים לרשת רט"ן רכש שירותים
משותפת 

החלטתי מתבססת על כך שהכבילות שבהסדר אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע ממנו, עיקרו 
של ההסדר אינו בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

קשר הארץ בע"מ 10808

בר הום דליברי  

הפצת עיתונים אי–תחרות 

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

10820Bayerische Motoren Werke AG

Daimler AG

Ford Motor Company

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

הקמת תשתית להטענת מיזם משותף
רכבים חשמליים באירופה

תוקפו של הפטור מוגבל ל–6 שנים.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                              אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים     ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ח' באייר התשע"ז )4 במאי 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, 

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

כרמל פרנקל אינד בע"מ10822

קונטקט קיסריה בע"מ

גיא ששון

מעמדי תצוגה מקרטון  אי–תחרות

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

10825James Richardson Proprietary Limited

Gebr Heinemann SE & Co. KG

הפעלת חנות דיוטי פרי שיתוף פעולה
בנתב"ג

תוקפו של הפטור מוגבל לתום ההרשאה הנוכחית של רשות שדות התעופה, ככל שיתגבשו הוראות המאפשרות את 
הארכתה, או עד לתום ההרשאה שתינתן במסגרת המכרז הקרוב, ככל שיתקיים.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

10837)IBM( יבמ ישראל בע"מ

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ

אי אם סי קומפיוטר סטורג' סיסטמס )מכירות 
ושירותים( בע"מ

תים נטקום בע"מ

הגשת הצעה משותפת במכרז הסדר כובל
של משהב"ט, להקמה והגירה של 

מערכות תפעול ותחזוקה של מרכזי 
נתונים צה"ליים ממרכז הארץ 

לדרומה

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.



ילקוט הפרסומים 7589, כ"ו באלול התשע"ז, 17.9.2017  9550

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

דשנים וחומרים כימיים בע"מ10843

סאסא-טק אגודה שיתופית חקלאית בע"מ

אוריאה לדלק לרכבים הפצה ורכישה בלעדית
ממונעים 

תוקפו של הפטור מוגבל ל–6 שנים.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ב' בניסן התשע"ז )29 במרס 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

10858Johnson & Johnson  

Cilag Holding AG

Janssen Holding GmbH            

Actelion Ltd

כבילות אי–תחרות נלוות 
למיזוג 

תרופות 

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ה באדר התשע"ז )23 במרס 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

לילית קוסמטיקה בע"מ 10865

גולדן אלמנטס בע"מ 

קוסמטיקה הפצה בלעדית 

תוקפו של הפטור מוגבל לחמש שנים.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
)3 במאי 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,   ז' באייר התשע"ז  לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום 

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

פל ים 94 החברה המרכזית לחקלאות ושיווק בע"מ10903

ט.פ.י פל ים בע"מ

שגיב אגודה חקלאית שיתופית בע"מ

אריה מעודה

שי יוסף

עידו יוסף 

נדב יוסף

שיווק והפצה של מוצרי אי–תחרות 
אינסטלציה ביתית, תשומות 

PVC לגינון וצינורות

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                  מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום כ"ח בסיוון התשע"ז )22 ביוני 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, 

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

חקלאית 10913 תוצרת  לשיווק  שיתופי  מרכז  תנובה 
בישראל בע"מ 

גבינות משק - אחים מאיר בית–יצחק בע"מ 

שירותי הפצה וסחר הסדר הפצה

תוקפו של הפטור מוגבל ל–6 שנים.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                               אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים     ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ח באייר התשע"ז )24 במאי 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, 

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

הד ארצי הוצאה לאור בע"מ10916

סולן הפקות 2003 בע"מ

מיכאל פלד

ירון פלד

תמר פלד

הפקת מופעים לילדים אי–תחרות
ונוער בחג החנוכה

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                 מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ד' בתמוז התשע"ז )28 ביוני 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל, 

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

גיל-קאר מערכות )98( בע"מ 10936

קדמה קאר שותפות מוגבלת

רועי גיליס

דובי גרובשטיין ובנות זוגם

תניות אי–תחרות ואי–שידול הסדר כובל
הנלוות למיזוג

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                 מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
)27 ביולי 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ד' באב התשע"ז 

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ10950

סונול ישראל בע"מ

תדלוק רכבי משרד הביטחון שיתוף פעולה בין מתחרים
בתחנות סונול במטולה 

ואריאל

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י"ז באב התשע"ז )9 באוגוסט 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ו' בשבט התשע"ז )2 בפברואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 
               ___________

1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

איגוד חברות הביטוח בישראל - עמותה רשומה 10442
שחברים בה מרבית המבטחים בישראל

תפעול מאגר מידע משותף 
למתחרים

מאגר מידע על אירועי 
ביטוח לכלי רכב משומשים 

תוקפו של הפטור מוגבל ל–4 שנים.

הפטור ניתן בתנאים שעיקרם שיפור ממשק המידע כך שישמש גם בעלי רכב פרטיים ומניעת זליגה של השיתוף במידע 
מעבר למה שמחויב לצורך תפעול המאגר. 

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                 מיכל הלפרין

               הממונה על ההגבלים העסקיים

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום כ"ו בשבט התשע"ז )22 בפברואר 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר 

כובל,  כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

ג'רוזלם פוסט בע"מ10762

בר בי.טו.די. בע"מ 

בר פוינט אוף סייל בע"מ

עיתונים שירותי הפצה 

תוקפו של הפטור מוגבל לשש שנים.

הפטור ניתן בתנאים שנועדו למנוע העברת מידע תחרותי רגיש שהעברתו עלולה לפגוע בתחרות. 

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                 מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיע כי ביום י"א באדר התשע"ז )9 במרס 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

    ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

ישראכרט בע"מ10811

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ

לאומי קארד בע"מ

קביעת גובה התשלום על 
רישיון הסליקה 

רישיון סליקה של כרטיסי אשראי 
שהונפקו על ידי ישראכרט

תוקפו של הפטור עד יום 15.5.2018.

הפטור ניתן בתנאים שעיקרם הגבלת גובה התשלומים שישולמו לישראכרט וכן, איסור על העברת מידע בין הצדדים. 

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                               אורי שוורץ

ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים     ___________
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.

הודעה על פטור בתנאים מאישור הסדר כובל 
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988

בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-11988 )להלן - החוק(, ולאחר התייעצות עם הוועדה 
לפטורים ולמיזוגים, אני מודיעה כי ביום ל' בניסן התשע"ז )26 באפריל 2017( החלטתי על מתן פטור מאישור הסדר כובל,  

כמפורט להלן: 

הנכס/השירותמהות הכבילהשמות הצדדים להסדרמספר

שידורי קשת בע"מ10891

הוט - מערכות תקשורת בע"מ

רשת מדיה בע"מ

די.בי.אס. שרותי לווין )1998( בע"מ 

יונייטד קינג אחזקות )1999( בע"מ

זיר"ה )זכויות יוצרים ברשת האינטרנט( בע"מ

שיתוף פעולה באכיפת 
זכויות הצדדים ביצירות 

אורקוליות באינטרנט  

זכויות יוצרים ביצירות 
אורקוליות 

תוקפו של הפטור מוגבל ל–6 שנים.

מידע  אוסרים העברות  בזיר"ה;  ונושאי המשרה  סוג העובדים  מגבילים את  בין השאר,  ניתן בתנאים אשר,  הפטור 
בין הצדדים מעבר לנדרש לפעילות זיר"ה, ובלבד שהעברתם אינה עלולה למנוע או להפחית את התחרות; ומחייבים כי 

ההצטרפות לזיר"ה תהיה פתוחה לפני כל גוף שפעילות זיר"ה רלוונטית בעבורו.

אינו  ההסדר  של  עיקרו  בתחרות,  ממש  של  פגיעה  לפגוע  כדי  שבהסדר  בכבילות  שאין  כך  על  מתבססת  החלטתי 
בהפחתת התחרות או במניעתה ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

בהתאם לסעיף 15)א( 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 במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' עם ועולמו 4, ירושלים, בשעות העבודה  
.www.antitrust.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

י' בתמוז התשע"ז )4 ביולי 2017(
)חמ 3-41-ה1(                                 מיכל הלפרין

___________               הממונה על ההגבלים העסקיים
1  ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113.
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הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן
לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

 אנו מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 9 לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-12001, ותקנה 1 לתקנות שמאי מקרקעין )בחינות(, 
 התשס"ו-22006 )להלן - התקנות(, כי הבחינות בנושאים המפורטים בטור א' להלן יתקיימו במועדים שצוינו בטור ב' לצדן, 

והמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן מפורט בטור ג' להלן:

בחינות מוקדמות

טור ג'טור ב'      טור א'
 כ"ח בטבת התשע"חסטטיסטיקה

)15 בינואר 2018(
   כ"ז בכסלו התשע"חבשעה 11.00

   )15 בדצמבר 2017(

יסודות הכלכלה - חלק ב':
כלכלה עירונית

ו' בשבט התשע"ח
)22 בינואר 2018(

בשעה 11.00

יסודות הכלכלה - חלק א':
מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה

ח' בשבט התשע"ח
)24 בינואר 2018(

בשעה 11.00

יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות 
כספיים

י"ח בשבט התשע"ח
)29 בינואר 2018(

בשעה 11.00

תכנון ובנייה - חלק א':
יסודות התכנון העירוני

ט"ו בשבט התשע"ח
)31 בינואר 2018(

בשעה 11.00

 יסודות המימון ושימושם
בשומת מקרקעין

כ' בשבט התשע"ח
)5 בפברואר 2018(

בשעה 11.00

תכנון ובנייה - חלק ב':
דיני התכנון העירוני

כ"ב בשבט התשע"ח
)7 בפברואר 2018(

בשעה 11.00

כ"ו בשבט התשע"חיסודות מדידה ומיפוי
)11 בפברואר 2018(

בשעה 11.00

יסודות הנדסת בניין והנדסה 
אזרחית

כ"ט בשבט התשע"ח
)14 בפברואר 2018(

בשעה 11.00

ג' באדר התשע"חמיסוי מקרקעין ומסים אחרים
)18 בפברואר 2018(

בשעה 11.00

ז' באדר התשע"חדינים
)22 בפברואר 2018(

בשעה 11.00

בחינות סופיות

טור ג'טור ב'        טור א'

ו' בניסן התשע"חמבוא לתורת השמאות
)22 במרס 2018(

ז' באדר התשע"חבשעה 11.00
)22 בפברואר 2018(

כ"ב באייר התשע"חגישות ועקרונות בהערכת מקרקעין
)7 במאי 2018(

כ"ה בניסן התשע"חבשעה 11.00
)10 באפריל 2018(

כ"ה באלול התשע"חיישומים בשומת מקרקעין
)5 בספטמבר 2018(

כ"ד באב התשע"חבשעה 11.00
)5 באוגוסט 2018(

1   ס"ח התשס"א, עמ' 436.

2   ק"ת התשס"ו, עמ' 424.



9557 ילקוט הפרסומים 7589, כ"ו באלול התשע"ז, 17.9.2017 

על המועמדים הרשאים להגשת לבחינות לפי התקנות, להמציא את בקשותיהם, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת 
בקשה להיבחן שנקבע לכל בחינה כמצוין לעיל, וזאת באמצעות רישום מקוון באתר מועצת שמאי מקרקעין שכתובתו: 

.www.shamaim.justice.gov.il

ככלל, אגרה ששולמה לא תוחזר אלא במקרים חריגים ובכפוף להמצאת אישור מתאים.
אישור לגשת לבחינה יישלח לכל נבחן שנרשם למועד בחינות זה, והוא יכלול את הבחינות שאליהן נרשם, מועדיהן 

ומיקומן. אם לא התקבל אישור כאמור עד 10 ימים מיום תשלום האגרה, יש לפנות למזכירות המועצה.

כ"ב באלול התשע"ז )13 בספטמבר 2017(
)חמ 320—3-ה1(  

יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין           דוד שני     

הודעה על קביעת מועד בחינה מיוחד - מבוא לתורת השמאות
לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

 אנו מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 9 לחוק שמאי מקרקעין, התשס"א-12001, ותקנה 1 לתקנות שמאי מקרקעין )בחינות(, 
 17( )להלן - התקנות(, כי הבחינה בנושא "מבוא לתורת השמאות" תתקיים ביום כ"ט בכסלו התשע"ח  התשס"ו-22006 

בדצמבר 2017(, בשעה 11.00.

המועד האחרון להגשת בקשה להיבחן: ה' בכסלו התשע"ח )23 בנובמבר 2017(.

על המועמדים, הרשאים לגשת לבחינות לפי התקנות, להמציא את בקשותיהם, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת 
בקשה להיבחן שנקבע לכל בחינה כמצוין לעיל, וזאת באמצעות רישום מקוון באתר מועצת שמאי מקרקעין שכתובתו: 

.www.shamaim.justice.gov.il
ככלל, אגרה ששולמה לא תוחזר אלא במקרים חריגים ובכפוף להמצאת אישור מתאים.

אישור לגשת לבחינה יישלח לכל נבחן שנרשם למועד זה. אם לא התקבל אישור כאמור עד 10 ימים מיום תשלום 
האגרה, יש לפנות למזכירות המועצה.

כ"ב באלול התשע"ז )13 בספטמבר 2017(
)חמ 320—3-ה1(  

           דוד שני
יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין     ___________

1   ס"ח התשס"א, עמ' 436.

2   ק"ת התשס"ו, עמ' 424.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 44624-07-17

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

ובעניין פירוק חברת סדא"ש יזום הון השקעות 2008 בע"מ, 
ח"פ 51-412976-6,

והמבקשים: לבנה ברמה בע"מ ואח', ע"י ב"כ עו"ד עמית 
עפר ו/או יוסף אשר ואח', מרח' בר כוכבא 23, בניין וי טאואר, 

קומה 9, בני ברק.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 19.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 16.00 

ביום 11.10.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמית עפר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 34420-08-17

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

ובעניין פירוק חברת ציפורה אקספרס סינמה סיטי בע"מ, 
ח"פ 51-482298-0,

חדש ליזה  עו"ד  ב"כ  ע"י  ואח',  אביב  נרקיס   והמבקשים: 
ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או רפאל ראבד, 
גן 52573, טל'  )קומה 18(, רמת  2, מגדל ב.ס.ר 1  מרח' בן גוריון 

03-6197688, פקס' 03-6198196.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.10.2017 בשעה 8.30.
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כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 19.10.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 38096-08-17

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

ובעניין פירוק חברת היי לאם בע"מ, ח"פ 51-512835-3,

והמבקש: רוני הרפז שגיא, ע"י ב"כ עו"ד נדב חיים, מרח' 
הפנינים 1, יפו 6802827.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.15.10.2017

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

נדב חיים, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 27733-09-17

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

ח"פ בע"מ,  פ.ס.י.  טכנולוגיות  פוש  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-487532-7

והמבקש: אייל רייסמן, ע"י ב"כ עו"ד אסף מסדה ו/או ערן 
כהן, מדרך מנחם בגין 65, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

22.11.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.1.11.2017

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

אסף מסדה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 10839-07-17

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

ובעניין פירוק חברת כרמלים סוכנות לביטוח )1997( בע"מ, 
ח"פ 51-247903-1,

בנימינוב,  רגינה  פריד,  אילנה  זיו,  שמעון  והמבקשים: 
צפורה קינן, ע"י ב"כ עו"ד צביקה גרימברג, רישיון מס' 24409, 

מרח' נורדאו 3, ת"ד 44486, חיפה 3144402.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 5.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.10.2017 בשעה 10.15.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לידי עו"ד ברק אליעזר, 

לא יאוחר משעה 10.15 ביום 11.10.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

צביקה גרימברג, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 38683-08-17

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

ובעניין פירוק חברת ניקוי הגליל 91 בע"מ, ח"פ 51-163278-8,

עו"ד  הזמניים  המפרקים  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
רון חכים, ממשרד אטיאס, גראור, וישינצקי, ענבר, חכים ושות' 
לדרמן,  עמית  ועו"ד   ,3309509 חיפה   ,6 ים  פל  רח'  דין,  עורכי 

ממשרד ד"ר שלמה נס ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן 52521.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.11.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.
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בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
 12.00 יאוחר משעה  לידיה לפי המען הנ"ל לא  באופן שתגיע 

ביום 24.10.2017.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 24.10.2017.

רון חכים, עו"ד    עמית לדרמן, עו"ד
                                 המפרקים הזמניים

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 38758-08-17

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

ובעניין פירוק חברת הבית הלבן למסחר מוצרי צריכה בע"מ, 
ח"פ 51-439975-7,

עו"ד  הזמניים  המפרקים  ע"י  עצמה,  החברה  והמבקשת: 
רון חכים, ממשרד אטיאס, גראור, וישינצקי, ענבר, חכים ושות' 
לדרמן,  עמית  ועו"ד   ,3309509 חיפה   ,6 ים  פל  רח'  דין,  עורכי 

ממשרד ד"ר שלמה נס ושות', רח' מנחם בגין 7, רמת גן 52521.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.8.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  את החברה  לפרק  בחיפה  המשפט המחוזי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.11.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 24.10.2017.

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 24.10.2017.

רון חכים, עו"ד    עמית לדרמן, עו"ד
                                 המפרקים הזמניים

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 20688-07-17

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

ח"פ  בע"מ,  וברכה  שפע  ל.ד  ירין  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-535288-8

והמבקשים: אביב שירי ואח', ע"י ב"כ עו"ד אורנה שמריהו, 
מרח' ויצמן 42, בית יתר, כפר סבא.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 10.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

15.10.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 

לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

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

ביום 8.10.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורנה שמריהו, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 45599-07-17

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

ובעניין פירוק חברת אלה אסתטיק בע"מ, ח"פ 51-483823-4,

והמבקשת: רחל ויאטר מרקוביץ, ע"י ב"כ עו"ד שירלי קדם 
 ,077-4560430 טל'   ,5252269 גן  רמת   ,5 החילזון  מרח'  עמי,  בן 

פקס' 153-774560430.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.10.2017 בשעה 8.30.

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

שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

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

ביום 3.10.2017.

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

שירלי קדם בן–עמי, עו"ד
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 10692-09-17

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

ח"פ בע"מ,  שיווק  זוהר  ל.א.ת  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-414956-6

והמבקש: זוהר שאולוב, ע"י ב"כ עו"ד עופר רבקין, מדרך 
העצמאות 5, חיפה.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.11.2017 בשעה 9.30.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   14.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.22.11.2017
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בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 13537-09-17

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

ח"פ בע"מ,  המהיר  הנתיב  מטיילי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-491263-3

והמבקש: אבו עמרה אחמד, ע"י ב"כ עו"ד מיכאל שמואל, 
מרח' הדסה 78, באר שבע.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.11.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

שמואל מיכאל, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 15971-09-17

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

ח"פ בע"מ,  אילת  בניה  שחר  י.  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-222422-1

בית  בתיק  כוח  ייפוי  לפי  סימי,  מוניקה  זנטי  והמבקשים: 
ו/או  הורנשטיין  ג'  ו/או  הורנשטיין  נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  המשפט, 
אביב  תל   ,22242 ת"ד   ,121 גבירול  אבן  מרח'  הורנשטיין,  ש"א 

61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 7.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

30.11.2017 בשעה 9.00.

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
 13.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע  באופן 

מיום 22.11.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלון ש' הורנשטיין, עו"ד
בא כוח המבקשים  

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

עופר רבקין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 49386-05-17

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

ח"פ בע"מ,  ייזום  הנדסה  אנדי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-396776-0

מרח'  אביטל,  רבקה  עו"ד  ב"כ  ע"י  חן,  יצחק  והמבקש: 
סמילנסקי 30, באר שבע.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.5.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

25.10.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

רבקה אביטל, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 10496-09-17

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

ובעניין פירוק חברת שלמה סעד עבודות קבלניות בע"מ, 
ח"פ 51-437888-4,

אברהם  עו"ד  ב"כ  ע"י  טספזגי,  היילהסלאסי  והמבקש: 
סרוסי, מרח' קרליבך 12, תל–אביב-יפו.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.11.2017 בשעה 10.00.

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

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

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

אברהם סרוסי, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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התקבלה   ,24.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאמר 
למפרק   ,054-6430820 טל'   ,16506 נצרת   ,6033/12 מרח'  סאיג, 

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.

 ,31.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עאמר סאיג, מפרק

א.ב. שירותי יעוץ לתעשיה הביוכימית בע"מ
)ח"פ 51-271776-0(

)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 1.9.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוני אמר, מרח' 

תל מאנה 38א, חיפה, טל' 050-6261215, 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 1.1.2018, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוני אמר, מפרק

ר.מ.ר.מ. תשתיות בע"מ
)ח"פ 51-376546-1(

)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   ,30.8.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
חיפה   ,33548 ת"ד  9א,  הזיתים  עמק  מרח'  מטאנס,  אמיל  ג'אק 

31333, טל' 04-8434222, 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 2.1.2018, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00

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

זהראל בע"מ
)ח"פ 51-395930-4(

)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 
התקבלה   ,25.7.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,052-2533545 טל'  יבנה,  גן   ,8 הירקון  מרח'  אברהם,  נימרוד 

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.

 ,29.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל עו"ד מירית ספירשטיין, רח' הרצל 42, גן יבנה, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

נימרוד אברהם, מפרק

קבוצת אי.אס.ג'יי בע"מ
)ח"פ 51-439199-4(

)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 31.8.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון לוי, מרח' 

היסמין 7, קדימה, טל' 054-6463233, 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.

 ,31.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  10.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון לוי, מפרק

חלונוף בע"מ
)ח"פ 51-465176-9(

)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 
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א. רנאל פלוס בע"מ 
 )ח"פ 514731959(

)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 
התקבלה   14/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 31/10/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

א.ר.פ בייבי פלוס בע"מ 
 )ח"פ 514214766(

)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 
התקבלה   14/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, 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 31/10/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'אק אמיל מטאנס, עו"ד, מפרק

י.נ. תשתיות ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-326180-0(

)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 30.8.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונן נחמני, מרח' 

האלה 145, ירקונה, טל' 052-4848484, 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.

 ,30.1.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, אצל עו"ד קדמון, רח' היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של 

החברה.

רונן נחמני, מפרק

גלובל גרופ עוצמה בע"מ 
 )ח"פ 514492420(

)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 
התקבלה   14/09/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל 

בסיס, 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 14/11/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד פריד רונן, 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. 

יעל בסיס, מפרקת 




