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הודעה
לפי	כללי	מינוי	דיינים	)סדרי	העבודה	של	הוועדה	למינוי	

דיינים(,	התשנ"ח-1997

של	 העבודה	 )סדרי	 דיינים	 מינוי	 לכללי	 10א	 סעיף	 לפי	
הוועדה	למינוי	דיינים(,	התשנ"ח-1997,	מתפרסמים	בזה	שמות	
מועמדים	לכהונת	דיין	בבית	דין	רבני	אזורי,	שעניינם	יידון	לפני	

הוועדה	למינוי	דיינים:

הרב	אבן	צור	שלמה,	הרב	אדרי	דניאל,	הרב	אושינסקי	יצחק,	
הרב	אטיאס	בנימין,	הרב	אילוז	יחיאל,	הרב	אמסלם	משה,	הרב	
הרב	 צבי,	 בירנבאום	 הרב	 ישי,	 בוכריס	 הרב	 ליאור,	 אנגלמן	
בן	מנחם	יאיר,	הרב	בן	שמעון	רפאל,	הרב	בס	דוד,	הרב	בצרי	
משה,	הרב	ברונר	בניהו,	הרב	גרינץ	שלמה,	הרב	האגר	מנחם,	
הרב	הדיה	יצחק,	הרב	יגודה	יוסף,	הרב	ינאי	אריאל,	הרב	יעקב	
עובדיה,	הרב	כהן	זבדיה,	הרב	לוז	ציון,	הרב	ליפשיץ	צבי,	הרב	
מורבסקי	אילן,	הרב	מייזליש	אברהם,	הרב	נידם	משה,	הרב	סרף	
גבריאל,	הרב	סתיו	דוד,	הרב	עידן	דוד,	הרב	פרדס	שניאור,	הרב	
פריס	יהודה,	הרב	ציוני	בן	ציון,	הרב	קהאן	מאיר,	הרב	קרופניק	
הרב	 יצחק,	 יוסף	 רבינוביץ	 הרב	 שלמה,	 קריספין	 הרב	 אליהו,	
רוזנטל	ישראל	דב,	הרב	רייזמן	ישראל,	הרב	רלב"ג	מרדכי,	הרב	
שחור	ישראל,	הרב	שטסמן	שלמה,	הרב	שלוש	אברהם,	הרב	שני	

דוד�

כ"א	באב	התשס"ז	)5	באוגוסט	2007(
	 )חמ	403—3(	

																																																						דניאל פרידמן
                                                  שר	המשפטים

																																						יושב	ראש	הוועדה	למינוי	דיינים

הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים בבית 
משפט השלום בקצרין, קריית שמונה ומסעדה

לפי	תקנות	סדר	הדין	האזרחי,	התשמ"ד-1984	

ו–497ג1	לתקנות	סדר	 215ו	 	,1 לפי	תקנות	 בתוקף	סמכותי	
מודיע	 אני	 התקנות(,	 	- )להלן	 התשמ"ד-11984	 האזרחי,	 	הדין	

כי	-

ניתן	 	,)2007 באוגוסט	 	5( התשס"ז	 באב	 כ"א	 ביום	 החל	 	�1
משפט	 בבית	 בקצרין,	 השלום	 המשפט	 בבית	 	 לפתוח	
במסעדה	 השלום	 משפט	 ובבית	 שמונה	 בקריית	 השלום	
בדרך	של	 לפי	התקנות,	 הליך	 כל	 בתי	המשפט(,	 	- )להלן	

הגשת	כתב	בי–דין	אלקטרוני	לפי	פרק	ט"ז3	לתקנות�

המשפט,    לבתי  אלקטרוני  בי-דין  כתב  של  הגשה  2. )א( 
באמצעות  המגיש  של  הזדהות  לאחר  רק  תתאפשר 
ההגשה  וליעדי  להזדהות  אלקטרונית  תעודה 

המפורטים להלן:

שכתובתו:  המשפט,  בתי  של  האינטרנט  אתר   )1(
קבצים  לצרף  ניתן  זו  בדרך   ;www.court.gov.il

;)M5( בנפח שלא יעלה על 5 מגה ביט

http://uddi.court.gov.il/ שכתובתו  שרת   )2(
uddipublic; הגשה ליעד זה תתאפשר באמצעות 
קשר מקוון למערכת הממוכנת של בתי המשפט 

;)web services - שירותי רשת(

הגשה	 	;https://safe�court�gov�il שכתובתו	 שרת	 	)3(
ליעד	זה	תיעשה	לצורך	הגשת	כתב	בי–דין	באצווה	

�)batch	file(

)א()2( קטן  בסעיף  המפורטים  ליעדים  הגשה  לצורך   )ב( 
ייעודים  ו-)3( יהא על המגיש לצרוך שירותי תוכנה 
שיאפשרו יצירת ממשק למערכת הממוכנת של בתי 

המשפט.  

המאפיינים של כתב בי-דין אלקטרוני והדרישות הצורניות   .3
לגביו, הם אלה: 

וצורתו	 בי–דין	 כתב	 מאפייני	 בדבר	 התקנות	 הוראות	 	)1(
יחולו	על	כתב	בי–דין	אלקטרוני,	בשינויים	המחויבים;	

		tiff	או		pdf	מסוג	בקבצים	יוגש	אלקטרוני	בי–דין	כתב 	)2(
בלבד;

באמצעות	 ייחתמו	 ומצורפיו	 אלקטרוני	 בי–דין	 כתב	 	)3(
	XML	התקן	הוראות	בה	שמתקיימות	חתימה	תוכנת
Dsig;	תוכנה	העונה	לדרישה	זו	ניתנת	להורדה	מאתר	
www�court� שכתובתו:	 המשפט	 בתי	 של	 האינטרנט	

�	gov�il

לצורך	כניסה	למערכת,	מגיש	כתב	בי–דין	אלקטרוני	לבית	 	)א(	 �4
המשפט	יזדהה	אל	מול	המערכת	הממוכנת,	באמצעות	

אחת	התעודות	האלקטרונית	להזדהות	שלהלן:

תעודה	שהנפיק	"גורם	מאשר"	כהגדרתו	בחוק	חתימה	 )ב(	
חתימה	 חוק	 	- )להלן	 התשס"א-22001	 אלקטרונית,	

אלקטרונית(;

המונפקת	 )תמו"ז(	 וזיהוי	 לגישה	 ממוחשבת	 תעודה	 )ג(	
לבעלי	תפקיד	בשירות	המדינה�

לגביו	 בי–דין	אלקטרוני	שנדרשת	 כתב	 לצורך	הגשת	 	)1(
וצרופותיו	 בי–הדין	 כתב	 על	 המגיש	 יחתום	 חתימה,	
כהגדרתה	 מאושרת,	 אלקטרונית	 חתימה	 באמצעות	

בחוק	חתימה	אלקטרונית�

לבית	 כל	תשלום	אחר	שיש	לשלם	 וכן	 בית	משפט	 אגרת	 	�5
המשפט,	יהא	ניתן	לשלם	באחת	משתי	הדרכים	האלה:

כאמור	 בי–דין	 כתב	 המשפט	 לבית	 המגיש	 דין	 בעל	 	)1(
בסעיפים	2)א()2(	ו–)3(	רשאי	לשלם	באמצעות	הרשאה	
תימסר	 חשבון	 לחיוב	 הרשאה	 בלבד;	 חשבון	 לחיוב	
למזכירות	בית	המשפט	מראש;	טופס	הרשאה	לחיוב	
חשבון	ניתן	להוריד	מאתר	האינטרנט	של	בתי	המשפט,	

ולהשיבו	חתום	למזכירות	בית	המשפט;

	בעל	דין	המגיש	לבית	המשפט	כתב	בי–דין	באמצעות	 	)2(
אתר	האינטרנט	של	בתי	המשפט	כאמור	בסעיף	2)א()1(	
הרשאה	 באמצעות	 או	 חיוב	 בכרטיס	 לשלם	 רשאי	

לחיוב	חשבון�

המצאת כתב בי-דין אלקטרוני תיעשה כלהלן:  .6

כתב	בי–דין	אלקטרוני,	שאינו	כתב	בי–הדין	הראשון	 	)1(
של	 האלקטרוני	 הדואר	 כתובת	 אל	 יומצא	 בתיק,	
אלקטרוני	 דואר	 במערכת	 המשפט,	 בית	 שאינו	 נמען	
שמתקיימות	בה	דרישות	סימן	ג'2	בפרק	ל"ב	לתקנות	

בלבד;	

אלקטרוניים,	 בי–דין	 כתבי	 בהמצאת	 המעוניין	 נמען	 	)2(
לבית	 שלו	 האלקטרוני	 הדואר	 כתובת	 את	 ימסור	

המשפט;	
__________

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

�)1020(	834		
__________

2		ס"ח	התשס"א,	עמ'	210�
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על	כל	שינוי	או	ביטול	של	כתובת	הדואר	האלקטרוני	 	)3(
כאמור	בפסקה	)2(,	יודיע	הנמען	לבית	המשפט;	

ו–)3(,	 	)2( בפסקאות	 כמפורט	 המשפט	 לבית	 הודעות	 	)4(
לקבלו	 שניתן	 ייעודי	 טופס	 באמצעות	 יישלחו	
במזכירות	בית	המשפט	או	להוריד	מאתר	האינטרנט	
חתום	 להשיב	 יש	 הטופס	 את	 המשפט;	 בתי	 של	

למזכירות	בית	המשפט�

י"ז	באב	התשס"ז	)1	באוגוסט	2007(
	 )חמ	1778—3(	

משה גל 	
מנהל	בתי	המשפט 	

הודעה בדבר הגשת כתבי בי–דין אלקטרוניים בבית 
משפט לתביעות קטנות בקצרין, קריית שמונה 

ומסעדה
			לפי	תקנות	השיפוט	בתביעות	קטנות	)סדרי	דין(,

התשל"ז-1976	ולפי	תקנות	סדר	הדין	האזרחי,	התשמ"ד-1984

בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	13)ב(	לתקנות	השיפוט	בתביעות	
ו–497ג1	 215ו	 	,1 ותקנות	 התשל"ז-11976,	 דין(,	 )סדרי	 קטנות	
תקנות	 	- )להלן	 התשמ"ד-21984	 האזרחי,	 הדין	 סדר	 לתקנות	

סד"א(,	אני	מודיע	כי	-

ניתן	 	,)2007 באוגוסט	 	5( התשס"ז	 באב	 כ"א	 ביום	 החל	 	�1
בבית	 בקצרין,	 קטנות	 לתביעות	 המשפט	 בבית	 להגיש	
המשפט	 ובבית	 שמונה	 בקריית	 קטנות	 לתביעות	 המשפט	
לתביעות	קטנות	במסעדה	)להלן	-	בתי	המשפט(,	תובענה	
לפי	 אלקטרוני	 בי–דין	 כתב	 הגשת	 של	 בדרך	 אלקטרונית	

פרק	ט"ז3	לתקנות	סד"א;	

תיעשה	 המשפט	 לבתי	 אלקטרוני	 בי–דין	 כתב	 של	 הגשה	 	�2
המשפט,	 בתי	 הנהלת	 של	 האינטרנט	 אתר	 באמצעות	

שכתובתו:	www�court�gov�il	)להלן	- אתר	האינטרנט(;	

	הוראות	תקנות	סד"א	בדבר	מאפייני	כתב	בי–דין	וצורתו	 	�3
יחולו	על	כתב	בי–דין	אלקטרוני,	בשינויים	המחויבים;	

לכתב	בי–דין	אלקטרוני	ניתן	לצרף	מצורפים	בקבצים	מסוג	 	�4
pdf		או	tiff		בלבד	ובנפח	שלא	יעלה	על	חמישה	מגה	ביט	

	;)5M(

לבתי	 לשלם	 שיש	 אחר	 תשלום	 כל	 וכן	 משפט	 בית	 אגרת	 	�5
המשפט,	יהא	ניתן	לשלם	באתר	האינטרנט	באמצעות	כרטיס	

חיוב	בלבד;

כללי	המצאת	כתבי	בי–דין	הנוהגים	בבית	המשפט	לתביעות	 	�6
קטנות	יחולו	בשינויים	המחויבים�	

ניתן	יהיה	להמשיך	ולהגיש	תביעות	בדרך	הרגילה� 	�7

י"ז	באב	התשס"ז	)1	באוגוסט	2007(
	 )חמ	871—3(	

משה גל 	
מנהל	בתי	המשפט 	

הודעה בדבר שינויים בתכנית מיתאר ארצית חלקית 
 ברמת מפורטת למערכת הולכת הגז הטבעי - 

תמ"א/37/א/4/2 - מכלול ימי ויבשתי, דור-חיפה
לפי	חוק	התכנון	והבניה,	התשכ"ה-1965

התכנון	 לחוק	 	52 לסעיף	 בהתאם	 הודעה,	 בזה	 נמסרת	
והבניה	התשכ"ה-11965,	כי	ועדת	המשנה	לנושאים	תכנוניים	
החליטה,	 ולבניה	 לתכנון	 הארצית	 המועצה	 שליד	 עקרוניים	
במסגרת	דיוניה,	בתכנית	מיתאר	ארצית	חלקית	ברמה	מפורטת	
מכלול	 הטבעי	 הגז	 של	 הולכה	 מערכת	 	- תמ"א/37/א/4/2	 	-
ימי	ויבשתי:	דור-חיפה	)להלן	-	התכנית(,	לשנות	את	התוויית	

מערכת	ההולכה	ומיקום	תחנת	הגז	בחיפה	בכמה	קטעים:

הים	 חוף	 לתחום	 בחיפה	מעבר	 הגז	 במיקום	תחנת	 שינוי	 	)1(
הפגיעה	 את	 לצמצם	 כדי	 החוף(,	 מקו	 מ'	 ל–100	 )מעבר	

בחוף�

שינוי	בתוואי	הימי	-	עקיפת	אזורי	העגינה� 	)2(

השינויים	 שבתחום	 והחלקות	 הגושים	 רשימת	 להלן	
המוצעים:

חלקי	חלקותגושיםמרחב	תכנון

116376חיפה

4,	10,	12,	1163816חיפה

מקום	הצגת	התכנית:	התכנית	האמורה	נמצאת	במשרדי	
מזכירות	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבניה,	משרד	הפנים,	קרית	
בן	גוריון,	רח'	קפלן	2,	ירושלים,	טל'	02-6701639/581/2,	ובארכיב	
הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבניה	מחוז	חיפה,	רח'	פלי"ם	15א,	
מבנה	ב',	קרית	הממשלה,	חיפה,	טל'	08-8863344,	וכל	מעוניין	
האמורים	 שהמשרדים	 ובשעות	 בימים	 בתכנית	 לעיין	 רשאי	

פתוחים	לקהל,	ובתיאום	מראש�

ניתן	לרכוש	עותק	מודפס	או	קובץ	ממוחשב	)תקליטור(	של	
משרד	 של	 הגיאוגרפי-תכנוני	 המידע	 במרכז	 התכנית	 מסמכי	
הפנים,	בטל'	03-5688634,	בימים	א'	עד	ה'	בשעות	00�00-9�16�	
www�moin�	:הפנים	משרד	של	האינטרנט	באתר	-	נוסף	מידע
)בעמוד	 גיאוגרפי-תכנוני	 מידע	 מרכז	 הכותרת	 תחת	 	gov�il

השער(�

כל	מעוניין	בקרקע,	בבנין	או	בכל	פרט	תכנוני	אחר,	הרואה	
הערותיו	 את	 להגיש	 רשאי	 התכנית	 ידי	 על	 נפגע	 עצמו	 את	
זו,	 הודעה	 פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 לתכנית	 והשגותיו	
בעיתונות	למזכירות	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבניה,	משרד	
הארצית	 למועצה	 הפניה	 	�91061 ירושלים	 	,6158 ת"ד	 הפנים,	
תהיה	בכתב,	בשלושה	העתקים	ותלווה	בתצהיר	המאמת	את	
העובדות	שעליהן	היא	מסתמכת;	התצהיר	יינתן	בפני	עורך	דין	

או	אדם	אחר	שהוסמך	לכך	בחוק	או	על	פיו�

ז'	בטבת	התשס"ז	)28	בדצמבר	2006(
	 )חמ	697—3(	

																																																									רם בלינקוב
                      																							יושב	ראש	הוועדה	הארצית

לתכנון	ולבניה 																																					

__________
1		ק"ת	התשל"ז,	עמ'	510�

2		ק"ת	התשמ"ד,	עמ'	2220,	התשס"ה,	עמ'	658
__________

1		ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307�



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

חברת א.נ. שטיין תעשיות מתכת בע"מ 
)ח"פ	51-289029-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המנין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	2007�06�21,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	עמרי	ארז,	

מרח'	זמנהוף	33,	תל	אביב,	למפרק	החברה�

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל�

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

עומרי ארז,	עו"ד,	מפרק

איירוז בע"מ 
)ח"פ		51-383128-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
החברה	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
הנ"ל	תתכנס	ביום	2007�10�10,	בשעה	00�9,	אצל	יואח	בר–דוד	
בכפר	הס,	במזכירות	המושב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה�

																																															יואח בר–דוד,	מפרק

תום–גל קבוצת הון סיכון בע"מ 
)ח"פ		51-273834-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	2007�9�19,	בשעה	00�17,	אצל	עו"ד	אילן	צור,	רח'	
גיבורי	ישראל	2,	ראש	העין,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה�

																																															יואח לוין,	מפרק

גדעון שלו אום ופיקוח בע"מ 
)ח"פ		51-309438-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	

תתכנס	ביום	2007�9�11,	בשעה	00�10,	במשרדי	החברה	במצפה	
אבי"ב,	ד"נ	20187,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה�

																																														דן שילה,	מפרק

אסטיב בע"מ 
)ח"פ		51-203446-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר ביטול אסיפה סופית

הנ"ל,	 החברה	 של	 הסופית	 האסיפה	 כי	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
להודעה	 )בהתאם	 	,15�09�2007 ביום	 להתכנס	 שהייתה	אמורה	

שהתפרסמה	בילקוט	הפרסומים	5691(	-	מבוטלת�

רועי סהר,	עו"ד,	מפרק

מפגש דרכים להסכמה מדינית 
)ע"ר	58-029543-4(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המנין	
התקבלה	 	,30�05�2007 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 העמותה	 של	
החלטה	לפרק	את	העמותה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	רם	תורן,	
ממשרד	גדעון	פישר	ושות',	מרכז	עזריאלי,	מגדל	משולש,	קומה	

39,	תל	אביב	67023,	למפרק	החברה�

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�

רם תורן,	עו"ד,	מפרק

עמותת ידידי בית הספר הקהילתי כרכור 
)ע"ר	58-041183-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המנין	
התקבלה	 	,21�03�2006 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 העמותה	 של	
משולם,	 איתי	 את	 ולמנות	 מרצון	 העמותה	 את	 לפרק	 החלטה	

מרח'	הגבורה	40,	פרדס	חנה	כרכור,	למפרק	החברה�

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�

איתי משולם,	מפרק
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