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הודעה על אישור ארכיון כארכיון ציבורי
לפי חוק הארכיונים, התשט"ו-1955

בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק הארכיונים, התשט"ו-11955, 
שהועברה אלי2, אני מאשר את ארכיון משואה, כארכיון ציבורי.

ז' בניסן התשע"ז )3 באפריל 2017(
)חמ 3-4251(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

ס"ח התשט"ו, עמ' 14; התשמ"א, עמ' 152.  1

י"פ התשט"ו, עמ' 639.  2

הודעה על אישור ארכיון כארכיון ציבורי
לפי חוק הארכיונים, התשט"ו-1955

בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק הארכיונים, התשט"ו-11955, 
כארכיון  הלאומית,  הספרייה  את  מאשר  אני  אלי2,  שהועברה 

ציבורי.

ט' בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017(
)חמ 3-4251(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה  

ס"ח התשט"ו, עמ' 14; התשמ"א, עמ' 152.  1

י"פ התשט"ו, עמ' 639.  2

הודעה על שינוי שם משרד
מודיעים בזה, כי הממשלה החליטה, ביום ו' בניסן התשע"ז 
הטכנולוגיה  המדע  משרד  שם  את  לשנות   )2017 באפריל   2(

והחלל, כך שייקרא מעתה "משרד המדע והטכנולוגיה".

ט' בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017(
)חמ 3-3281(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

הודעה על מינוי מנהלים כלליים
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
)מינויים(, התשי"ט-11959, מינתה הממשלה את:

אביגדור קפלן לתפקיד המנהל הכללי של משרד העבודה   )1(
לפי הצעת שר העבודה  והשירותים החברתיים,  הרווחה 
יבלון2  אליעזר  במקום  החברתיים,  והשירותים  הרווחה 

המנוח;

מרדכי כהן לתפקיד המנהל הכללי של משרד הפנים לפי   )2(
הצעת שר הפנים, במקום אורנה הוזמן-בכור3.

י"ד בטבת התשע"ז )12 בינואר 2017(
)חמ 3-56-ה1-1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

ס"ח התשע"ה, עמ' 8324.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 7496.  3

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
לפיתוח  המשרד  של  הכללי  המנהל  לתפקיד  משעל  אריאל 

הפריפריה, הנגב והגליל.

כ"ז בכסלו התשע"ז )27 בדצמבר 2016(
)חמ 3-56-ה1-1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,   )מינויים(, 

יובל רותם לתפקיד המנהל הכללי של משרד החוץ.

כ"ו בטבת התשע"ז )24 בינואר 2017(
)חמ 3-36-ה1-1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
חגי  למנות את  )מינויים(, התשי"ט-11959, החליטה הממשלה 

רזניק לתפקיד המנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון.

י"א באדר התשע"ז )9 במרס 2017(
)חמ 3-36-ה1-1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
החינוך  משרד  של  הכללי  המנהל  לתפקיד  אבואב  שמואל 

במקומה של מיכל כהן2.

תוקף המינוי מיום כ"ב באדר התשע"ז )20 במרס 2017(.

כ"ד באדר התשע"ז )22 במרס 2017(
)חמ 3-36-ה1-1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 812.  2
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5)א( ו–5)ב( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ובהסכמת 
נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את אריה רומנוב, שופט 
של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת הערר לפי החוק, במחוז 

ירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ה באדר התשע"ז )23 במרס 2017(
)חמ 3-973-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

 הודעה על העברת דיין ממקום כהונתו למקום 
כהונה אחר

לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955

הדיינים,  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  כי  מודיע  אני 
הגדול,  הרבני  הדין  בית  נשיא  ובהסכמת  התשט"ו-11955, 
הועבר, מסיבות מינהליות, הדיין הרב שמעון לביא, דיין בית 
הדין הרבני האזורי באשקלון, לכהן דרך קבע בבית הדין הרבני 

האזורי בתל אביב, מיום ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(.

ו' באב התשע"ו )10 באוגוסט 2016(
)חמ 3-403-ה6(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התש"ם, עמ' 94; התשס"ד, עמ' 295.  1

 מינוי נציג שר הביטחון בוועדה לשמירת 
הסביבה החופית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  השנייה  לתוספת  3)א()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סעיף  ולפי  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה,  התכנון 
בוועדה  לנציגי  קרמן  שלמה  צבי  את  ממנה  אני  לחוק,  48א)א( 
נוסף  מקום  לממלא  כנען  יובל  ואת  החופית  הסביבה  לשמירת 

לנציג.

משמשים  המתמנים  עוד  כל  בתוקפו  יעמוד  המינוי 
בתפקידם במשרד הביטחון.

הסביבה  לשמירת  בוועדה  הביטחון  שר  לנציג  קודם  מינוי 
החופית - בטל.

כ"א בטבת התשע"ז )19 בינואר 2017(
)חמ 3-7-ה7(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התש"ן, עמ' 168.  1

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לתת  כוונתי  על  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשי"ז-11957 
הקיבוצי  ההסכם  תחולת  את  המרחיב  לחוק,   25 סעיף  לפי  צו 
הכללי, מיום י' בניסן התשע"ז )6 באפריל 2017( שמספרו בפנקס 

מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בית  נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[, 
העליון, אני ממנה בזה את צילה צפת, שופטת של בית משפט 

מחוזי, לסגנית נשיא של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

ז' באייר התשע"ז )3 במאי 2017(
)חמ 3-60-ה6(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר, התשס"א-2001

על–תנאי  שחרור  לחוק  33)ב()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המשפט  בתי  לחוק   16 סעיף  ולפי  התשס"א-12001,  ממאסר, 
]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט 
העליון, אני ממנה את צילה קינן, שופטת בקצבה של בית משפט 

מחוזי, ליושבת ראש ועדת שחרורים מיוחדת.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ח בניסן התשע"ז )24 באפריל 2017(
)חמ 3-101-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשס"ג, עמ' 511.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

מינוי יושב ראש ועדת ערר
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965, 

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

מקור  כינויי  הגנת  לחוק   30 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ולפי סעיף 
5)א( ו–5)ב( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, ובהסכמת 
נשיאת בית המשפט העליון, אני ממנה את רפאל יעקובי, שופט 
של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת הערר לפי החוק, במחוז 

ירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ"ח בניסן התשע"ז )24 באפריל 2017(
)חמ 3-973-ה2(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

מינוי יושב ראש ועדת ערר
לפי חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-1965, 

ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

מקור  כינויי  הגנת  לחוק   30 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
וציונים גאוגרפיים, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, ולפי סעיף 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 186.  1

 
ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223.  1
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דיפלומה מהאוניברסיטה הממלכתית על שם פ.ג. דמידוב,    .1
ירוסלבל, רוסיה -

 Diploma of Social Work from Russian State  
University, Yaroslavl, Russia (2011)

תואר ראשון מווליוק קולג', בוסטון, ארצות הברית -  .2

 B.S.W of Social Work from Wheelock College, Boston,  
USA )2014(

 - יוניברסיטי  מניו–יורק  סוציאלית  בעבודה  שני  תואר   .3 
ניו יורק, ארצות הברית -

 Master of Social Work from New York University,  
New-York, USA )2003(

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-2795-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

ביטול הכרה במוסדות, בתארים ובתעודות גמר 
לעניין כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

העובדים  לחוק  9)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  התשנ"ו-11996,  הסוציאליים, 
לעבודה סוציאלית, אני מבטל את ההכרה2 מיום ז' באב התשע"ה 
)23 ביולי 2015( במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל המצוין 

להלן, ובתואר הניתן על ידו לעניין כשירות לעבודה סוציאלית:

מהאוניברסיטה  סוציאלית  בעבודה  ראשון  תואר    .1
ההומאנית הממלכתית בעיר מורמנסק, רוסיה -

 Bachelor of Arts Social Work from Murmansk State  
 University for the Humanities, Russia.

א' בניסן התשע"ז )28 במרס 2017(
)חמ 3-2795-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 8525.  2

מינוי נציגה וממלאות מקום שר הבינוי והשיכון 
בוועדה לשמירת הסביבה החופית

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  השנייה  לתוספת  3)א()7(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולפי סעיף 48א לחוק האמור, 
לשמירת  בוועדה  לנציגתי  ממן  סולומון  ורד  את  ממנה  אני 
גילת  טבק,  אינה  כהן-ליס,  אסתי  גרטל,  ואת שולמית  הסביבה 

לוינגר ומלכה שניאור לממלאי מקומה.

המינוי הקודם בטל2.

כ"ב באדר התשע"ז )20 במרס 2017(
)חמ 3-7-ה7(

יואב גלנט  
שר הבינוי והשיכון  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התש"ן, עמ' 168.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 7254.  2

ההסכמים הקיבוציים 7018/2017, בין התאחדות בוני הארץ לבין 
הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין 
והעץ. נושא ההסכם הוא תנאי עבודה של עובדים מפעילי עגורן 

צריח )מנופאים( באתרי בנייה בענף הבנייה ומעסיקיהם.

כ"א באייר התשע"ז )17 במאי 2017(
)חמ 3-107-ה2(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

מינוי חבר בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית(, התשכ"ט-1969

באנשים  )טיפול  הסעד  לחוק   5 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר  התשכ"ט-11969,  שכלית-התפתחותית(,  מוגבלות  עם 
התייעצות עם שר הבריאות, אני ממנה את ד"ר ג'ק וליאם חג'ז, 

רופא, לחבר בוועדת אבחון במחוז ירושלים, לעניין האמור;

החבר האמור יכהן גם כממלא מקום במחוזות הצפון, הדרום 
וירושלים.

ב' באדר התשע"ז )28 בפברואר 2017(
)חמ 3-228-ה1-4(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"ז, עמ' 330.  1

מינוי חברה בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול באנשים עם 
מוגבלות שכלית-התפתחותית(, התשכ"ט-11969, אני ממנה את 
תיריז דבאג, מחנכת, לחברה בוועדת אבחון במחוז צפון, לעניין 

החוק האמור:

החברה האמורה תכהן גם כממלאת מקום, על פי הצורך, 
במחוזות המרכז, הדרום וירושלים.

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-228-ה1-4(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"ז, עמ' 330.  1

הכרה במוסדות, בתארים ובתעודות גמר לעניין 
כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

העובדים  לחוק  9)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המועצה  עם  התייעצות  ולאחר  התשנ"ו-11996,  הסוציאליים, 
לעבודה סוציאלית, אני מכיר במוסדות להשכלה גבוהה מחוץ 
לעניין  ידיהם  על  הניתן  ובתואר  להלן,  המצוינים  לישראל 

כשירות לעבודה סוציאלית:

 
ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.  1
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כרשות הרישוי, לעניין תקנות 4)א(, 39ג)ג(, 39ד)א(, 39ה)ג(, 82)א(, 
92)ג(,  91)ג(,  91)ב(,  91)א(,  90)ה(,   ,)3(86 85ב)ב(,  85א)ח(,  82)ב(, 
282)ד1(,  282)א()2(,  278)א(,   ,277 ו–)ג(,  276ה)ב(  271)ב(,  271)א(, 
304, 305)ג(, 311, 314, 315, 320)ד(, 323)ג()3(, 333)ד(, 350)א(, 360, 
380)א(,  ו–)ג(,  372)ב(  370ב,  365ב,  364ד)א()2(,  363ג)א(,  363א)ד(, 
 506 483א,   ,481 476)ה(,  469)ב(,  467)ב(,  414)א(,  383א)ד(,  383)א(, 

ו–576 לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961.

כ"ה באייר התשע"ז )21 במאי 2017(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
רשות הרישוי  

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

הרישוי"  "רשות  בהגדרת  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
חלא  אבו  לג'מיל  אצלתי  התעבורה1,  לפקודת   1 שבסעיף 
39ג)ג(,  4)א(,  תקנות  לעניין  הרישוי,  כרשות  סמכויותיי  את 
39ד)א(, 39ה)ג(, 82)א(, 82)ב(, 85א)ח(, 85ב)ב(, 86)3(, 90)ה(, 91)א(, 
 ,314 282)ד1(,  282)א()2(,   ,277 271)ב(,  271)א(,  92)ג(,  91)ג(,  91)ב(, 
363ג)א(,  363א)ד(,   ,360  ,350 333)ד(,  323)ג()3(,  320)ד(,   314א, 
383)א(,  383)א(,  380)א(,  ו–)ג(,  372)ב(  370)ב(,  365)ב(,  364ד)א()2(, 
לתקנות  ו–576   506 483א,   ,481 476)ה(,  469)ב(,  467)ב(,  414)א(, 

התעבורה, התשכ"א-21961.

 - חלא3  אבו  לג'מיל  סמכויות  אצילת  על  קודמת  הודעה 
בטלה.

כ"ה באייר התשע"ז )21 במאי 2017(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
רשות הרישוי  

173; ס"ח התשע"ג,  7, עמ'  נוסח חדש  דיני מדינת ישראל,   1

עמ' 538.
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

י"פ התשע"ד, עמ' 8230.  3

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

הרישוי"  "רשות  בהגדרת  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
הביטחון  שירות  לראש  אצלתי  התעבורה1,  לפקודת   1 שבסעיף 
תקנה  לפי  הרישוי  כרשות  סמכויותיי  את  ולסגנו  הכללי 
269)א( לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961, לעניין רכב מבצעי 
בענף  ומקצועות  שירותים  רישוי  לחוק   222 בסעיף  כהגדרתו 

הרכב, התשע"ו-32016, בשימוש שירות הביטחון הכללי.

כ"ה באייר התשע"ז )21 במאי 2017(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
רשות הרישוי  

173; ס"ח התשס"ג,  7, עמ'  נוסח חדש  דיני מדינת ישראל,   1

עמ' 538.
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ה, עמ' 1217.  2

ס"ח התשע"ו, עמ' 970.  3

הסמכת קציני משטרה בכירים
לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

לייעול  ו–12)א( לחוק  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10)א()4( 
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, 
התשע"ה-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את קציני המשטרה 

שלהלן, לקציני משטרה בכירים:

ראש היחידה לביטחון מידע - ובהעדרו את סגן המפקח   )1(
הכללי - לעניין סעיף 10)א()4( לחוק;

ראש חטיבת האבטחה - ובהעדרו את ראש מדור הנחייה   )2(
והכשרות בחטיבת האבטחה  - לעניין סעיף 12)א( לחוק.

כתב הסמכת קצינים בכירים2 - בטל.

ט"ו באדר התשע"ז )13 במרס 2017(
)חמ 3-4343-ה1(

רוני אלשיך  
המפקח הכללי  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 2410.  2

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי 
לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
אוקטובר  בחודש  לציבור  הניתן  צמוד  לא  לאשראי  הממוצעת 

2016 היה 3.44 אחוזים.

א' בכסלו התשע"ז )1 בדצמבר 2016(
)חמ 3-2468(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.  1

 הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי 
לא צמוד הניתן לציבור

לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות, התשנ"ג-1993

חוץ–בנקאיות,  הלוואות  הסדרת  לחוק  5)א(  סעיף  לפי 
הכוללת  העלות  ששיעור  מודיע  ישראל  בנק  התשנ"ג-11993, 
הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש ינואר 2017 

היה 3.47 אחוזים.

כ"ג באדר התשע"ז )21 במרס 2017(
)חמ 3-2468(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

ס"ח התשנ"ג, עמ' 174.  1

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

הרישוי"  "רשות  בהגדרת  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
שבסעיף 1 לפקודת התעבורה1, אצלתי לעינת סגל את סמכויותיי 

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ג, עמ'   1

.538
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מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,32367 מס'  רישיון  דאהר,  סמר 
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודשיים.

תוקף ההשעיה מיום י"א בניסן התשע"ז )7 באפריל 2017( 
עד יום י"ב בסיוון התשע"ז )6 ביוני 2017(.

כ"ב בניסן התשע"ז )18 באפריל 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
 30( התשע"ז  בניסן  ג'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
על  להטיל  החליט  ו–2/17,   128/16 בד"א  בתיקי   ,)2017  במרס 
דוד קולקר, רישיון מס' 8632, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 

עריכת הדין לתקופה של חודש ימים.

תוקף ההשעיה מיום ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017( עד 
יום ג' באייר התשע"ז )29 באפריל 2017(.

ז' בניסן התשע"ז )3 באפריל 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

התשמ"ט, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 662.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי הארצי 
 13( התשע"ז  בשבט  י"ז  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
ו–103/16, החליט להטיל  בפברואר 2017(, בתיקי בד"א 101/16 
על טארק זיידאן, רישיון מס' 19006, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ה' בניסן התשע"ז )1 באפריל 2017( עד 
יום י' בתשרי התשע"ח )30 בספטמבר 2017(.

ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

התשמ"ט, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 662.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 

תיקון הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים )הוראת שעה(, 

התשכ"ד-1964

שיכונים  רישום  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף 
לסעיף  ובהתאם  התשכ"ד-21964,  שעה(,  )הוראת  ציבוריים 
)תיקון מס'  )הוראת שעה(  6)א( לחוק רישום שיכונים ציבוריים 
6(, התש"ע-32010, אני מודיע, כי בהודעה על אישור שיכונים 
ציבוריים שפורסמה בילקוט הפרסומים 7292, התשע"ו, עמ' 8145, 
בטבלה, במקום השורה המתחילה במילים "קריית מוצקין - דיור 

לעולה" יבוא:

גושהמקום
חלקה 

בשלמות
חלקי

חלקות
תש"צ 

מס'

קריית מוצקין

דיור - לעולה

10428-    ,416 ,407
473 

2/42/17

10426693-    

הבינוי  במשרד  תכנון  )בכיר(  באגף  מופקדים  התשריטים 
והשיכון, וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל.

ח' בניסן התשע"ז )4 באפריל 2017(
)חמ 3-74(

אריק ינאי  
מנהל מחלקת רישום מקרקעין  

י"פ התשע"ד, עמ' 7248.  1

ס"ח התשכ"ד, עמ' 52; התש"ע, עמ' 414.  2

ס"ח התש"ע, עמ' 414.  3

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י"ד בטבת התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,055/2016 בד"א  בתיק   ,)2017 בינואר   12( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,7544 מס'  רישיון  כרמון,  יעקב 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושים ושישה חודשים.

י"ט  מיום  רוצתה,  שכבר  השעיה  בניכוי  ההשעיה,  תוקף 
 1( התש"ף  בניסן  ז'  יום  עד   )2017 באפריל   15( התשע"ז  בניסן 

באפריל 2020(.

כ"ב בניסן התשע"ז )18 באפריל 2017(
)חמ 3-94(

אורי קינן  
                                    ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

התשמ"ט, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 662.

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הדין המשמעתי  בית  כי  הדין, התשכ"א-11961,  עורכי  לשכת 
הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ט' בשבט התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,105/2016 בד"א  בתיק   ,)2017 בפברואר   5( 

                                    
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

התשמ"ט, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 662.
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הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ט"ו באדר התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,095/2015 בד"מ  בתיק   ,)2017 במרס   13( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,19032 מס'  רישיון  פאעור,  סאמר 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים.

)13 במרס 2017(  תוקף ההשעיה מיום ט"ו באדר התשע"ז 
עד יום ט"ז באדר התש"ף )12 במרס 2020(.

י"ח באדר התשע"ז )16 במרס 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

התשמ"ט, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 662.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ב' בניסן התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,082/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 במרס   29( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,21963 מס'  רישיון  חורי,  איימן 
לעונש  במצטבר  חודשיים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

השעיה קיים.

בתשרי  י"א  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה  תוקף 
 30( י"ב בכסלו התשע"ח  יום  )1 באוקטובר 2017(, עד  התשע"ח 

בנובמבר 2019(.

ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

התשמ"ט, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 662.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ג בשבט התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,053/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 בפברואר   9(
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,26830 מס'  רישיון  גרציקוב,  יוסף 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ה' בניסן התשע"ז )1 באפריל 2017( עד 
יום י' בתשרי התשע"ח )30 בספטמבר 2017(.

ו' בניסן התשע"ז )2 באפריל 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

התשמ"ט, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 662.

באדר  כ"ד  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,070/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 במרס   22( התשע"ז 
להטיל על יצחק שטרן, רישיון מס' 54170, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ט' בניסן התשע"ז )5 באפריל 2017( 
עד יום י"ד בתשרי התשע"ח )4 באוקטובר 2017(.

ז' בניסן התשע"ז )3 באפריל 2017(
)חמ 3-94(

אורי קינן  
 ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין 

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ג בניסן התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,100/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 באפריל   19(
ענאן אבו רחמון, רישיון מס' 25816, עונש של השעיה מעיסוק 
חודשים  וארבעה  עשרים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

במצטבר לכל עונש השעיה אחר שנגזר עליו.

בסיוון  כ"ה  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה  תוקף 
התשפ"ד )1 ביולי 2024(, עד יום ט"ו בתמוז התשפ"ו )30 ביוני 

.)2026

כ"ט בניסן התשע"ז )25 באפריל 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

התשמ"ט, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 662.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ב' בניסן התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,150/2013 בד"מ  בתיק   ,)2017 במרס   29( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,22842 מס'  רישיון  פייסל,  סמי 
חודשים  ושמונה  ארבעים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

במצטבר לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליו.

בחשוון  י"ג  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה  תוקף 
 1( בחשוון התשפ"ב  כ"ו  יום  עד   ,)2017 בנובמבר   2( התשע"ח 

בנובמבר 2021(.

ג' בניסן התשע"ז )30 במרס 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

התשמ"ט, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 662.
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תיאור הקרקע -   .2

חטיבת קרקע בנצרת עילית, שפרטיה כלהלן:  

שטח בדונםחלקהגוש

169361111.098

21.509

74.335

80.780

92.184

101.969

119.274

127.835

136.951

210.672

234.465

245.646

252.131

262.079

272.126

282.202

295.209

302.367

313.930

321.670

332.087

342.081

352.927

361.752

373.962

383.192

392.337

401.883

412.487

421.353

431.930

441.117

451.212

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ג באדר התשע"ז 
על  להטיל  החליט   ,006/2016 בד"מ  בתיק   ,)2017 במרס   21(
ענאן אבו רחמון, רישיון מס' 25816, עונש של השעיה מעיסוק 
במצטבר  חודשים  עשרים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליו.

בחשוון  ז'  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה  תוקף 
 30( התשפ"ד  בסיוון  כ"ד  יום  עד   ,)2022 בנובמבר   1( התשפ"ג 

ביוני 2024(.

כ"ח באדר התשע"ז )26 במרס 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

התשמ"ט, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 662.

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בשבט  ט"ז  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,018/2015 בד"מ  בתיק   ,)2017 בפברואר   12( התשע"ז 
להטיל על אברהם המר, רישיון מס' 27134, עונש של הוצאה מן 

הלשכה מיום א' בניסן התשע"ז )28 במרס 2017(.

כ"ט בניסן התשע"ז )25 באפריל 2017(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ם, עמ' 110; התשמ"ז, עמ' 36;   1

התשמ"ט, עמ' 64; התשע"ו, עמ' 662.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943   

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
כי  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן   11943 ציבור(,  לצורכי 
להלן,   2 בסעיף  המתוארים  במקרקעין  הבעלות  זכות 
 5 שביחס אליהם פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 2206, התשל"ו, עמ' 1454, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל ממועד 

פרסום הודעה זו ברשומות.

__________
2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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לפקודה בילקוט הפרסומים 1656, התש"ל, עמ' 2808, תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של מדינת ישראל ממועד פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -   .2

שפרטיה  בירושלים,  רמות  שכונת  בצפון  קרקע  חטיבת   
כדלקמן:

גוש
חלקה 
ארעית

שטח 
במ"ר

מס' 
תכנית

מס' תשריט 
הפקעה

הפ/121/322/נ"ו307322004,8422016/28

חטיבת הקרקע האמורה מתוחמת בקו אדום בתשריט מס' 
הפ/121/322/נ"ו הערוך בקנ"מ 1:250 והחתום בידי שר האוצר.

מקרקעי  רשות  במשרדי  מופקד  האמור  התשריט  העתק 
ישראל, מרחב ירושלים, רח' שערי העיר 216, ירושלים.

י"ב באייר התשע"ז )8 במאי 2017(
)חמ 3-4(

משה כחלון  
שר האוצר  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודות שיתופיות

קיבוץ  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   27.7.2008 וביום  הואיל   )1(
מס' אגודה 57-002913-2, וצו זה פורסם בילקוט  גולן,  קלע 
הפרסומים 5846, התשס"ח, עמ' 4628, והואיל והפירוק הנ"ל 
הושלם ביום 25.5.2017, ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה 
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 10.11.2016 ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי   )2(
גדעונה - ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית בע"מ, מס' 
הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003591-5 אגודה 
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,905 עמ'  התשע"ז,   ,7383
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,25.5.2017 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

יבולי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   18.4.2016 וביום  הואיל   )3(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   - העמק 
 ,7441 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004451-1
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,3233 עמ'  התשע"ז, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,24.5.2017 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 15.1.2017 ניתן צו לפירוק האגודה מתיישבי   )4(
סופה - אגודה להתיישבות קהילתית בע"מ, מס' אגודה 
 ,7426 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005104-5
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,2442 עמ'  התשע"ז, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,24.5.2017 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

הואיל וביום 21.12.2016 ניתן צו לפירוק האגודה חורה -   )5(
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה 57-005492-4, וצו 
זה פורסם בילקוט הפרסומים 7426, התשע"ז, עמ' 2442, והואיל 

שטח בדונםחלקהגוש

16936462.266

4710.814

481.466

490.808

500.563

510.538

522.796

5319.990

5410.158

551.082

562.538

5813.049

595.225

603.010

611.885

623.838

634.387

642.515

664.060

672.860

681.503

752.045

763.963

771.261

782.032

1510.510

חטיבת הקרקע האמורה מהווה חלקות מוסדרות ובשלמות, 
ולכן אין צורך בתשריט הפקעה.

י"ב באייר התשע"ז )8 במאי 2017(
)חמ 3-4(

משה כחלון  
שר האוצר  

הודעה לפי סעיף 19 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943   

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי זכות 
שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארים  במקרקעין  הבעלות 
ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליהם 

__________
1  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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בר הנדסה בע"מ
)ח"פ 51-066606-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 23.7.2017, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' דרך הים 16, 
חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
דינה רינגר, מפרקת  

אינ.פי.סי איכות סביבה בע"מ
)ח"פ 51-542302-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,25.7.2017 ביום  תתכנס 
התרופה 4, נתניה 4250475, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
בן פרנקל, עו"ד, מפרק  

אלטרנטיב ייעול בין תחומי בע"מ
)ח"פ 51-262444-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.7.2017, בשעה 14.00, במשרד המפרק, רח' בגין 5/3, 
יהוד, בשעה 14.00, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
צביקה גרוס, מפרק  

עוז שירותי סיעוד בע"מ
)ח"פ 51-178050-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  החברה,  במשרדי   ,10.00 בשעה   ,1.8.2017 ביום  תתכנס   הנ"ל 
מנחם בגין 9, קריית אונו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
רון ברגמן, מפרק  

והפירוק הנ"ל הושלם ביום 25.5.2017, ניתנת בזה הודעה כי 
ומאותה  נמחק מספר האגודות השיתופיות  רישום האגודה 

שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

כ"ט באייר התשע"ז )25 במאי 2017(
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  

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

סילוקסאן בע"מ
)ח"פ 51-289633-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17.7.2017, בשעה 10.30, במשרד המפרקים, רח' דניאל 
פריש 10, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                          טליה כץ, עו"ד       משה מטיס, עו"ד
                  מ פ ר ק י ם

פאסיפיק ישראל אן.אר בע"מ
)ח"פ 51-476503-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 20.7.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' 
יגאל אלון 159, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי סרנגה, מפרק  

קרדיאק אימפלנטס בע"מ
)ח"פ 51-463929-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בן  ארדינסט,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,23.7.2017 ביום  תתכנס 
4, קומה  נתן, טולידאנו ושות', מגדל המוזאון, רח' ברקוביץ' 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,13
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ויוה גייר, עו"ד, מפרקת  
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אם לא יהיה באסיפה הנ"ל מניין חוקי, תיערך אסיפה נדחית 
באותו מקום, ביום 7.9.2017, בשעה 12.00 והיא תהיה חוקית בכל 

מספר של נוכחים.

באסיפה יועלו לדיון והחלטה, העניינים כדלקמן: דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ואישורו.

גיא לפבר, מפרק  

סייטפרייס בע"מ
)ח"פ 51-382774-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 31.8.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק.

אם לא יהיה באסיפה הנ"ל מניין חוקי, תיערך אסיפה נדחית 
באותו מקום, ביום 7.9.2017, בשעה 12.00 והיא תהיה חוקית בכל 

מספר של נוכחים.

באסיפה יועלו לדיון והחלטה, העניינים כדלקמן: דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ואישורו.

גיא לפבר, מפרק  

אלפא ייעוץ משכנתאות ומימון בע"מ
)ח"פ 51-489870-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,11.30 בשעה   ,4.9.2017 ביום  תתכנס 
2, מושב עשרת, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת,  הרימון 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אפרת ליכטר אנזנברג, עו"ד, מפרקת  

התחנה בבת ים בע"מ
)ח"פ 51-459858-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30.1.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלברט בן פורת, מרח' 

אבא הלל 7, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 40 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק

פרחי רמת השרון בע"מ
)ח"פ 51-013619-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
10.00, אצל המפרק, רח'  הנ"ל תתכנס ביום 31.8.2017, בשעה 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,23 כוכבא  בר 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסי אליעז, עו"ד, מפרק  

היי-טק שארק בע"מ
)ח"פ 51-381277-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 31.8.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק.

אם לא יהיה באסיפה הנ"ל מניין חוקי, תיערך אסיפה נדחית 
באותו מקום, ביום 7.9.2017, בשעה 12.00 והיא תהיה חוקית בכל 

מספר של נוכחים.

באסיפה יועלו לדיון והחלטה, העניינים כדלקמן: דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ואישורו.

גיא לפבר, מפרק  

ארט 2 סייט בע"מ
)ח"פ 51-396600-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 31.8.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק.

אם לא יהיה באסיפה הנ"ל מניין חוקי, תיערך אסיפה נדחית 
באותו מקום, ביום 7.9.2017, בשעה 12.00 והיא תהיה חוקית בכל 

מספר של נוכחים.

באסיפה יועלו לדיון והחלטה, העניינים כדלקמן: דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ואישורו.

גיא לפבר, מפרק  

תכשיטים לאלופים בע"מ
)ח"פ 51-379846-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

תתכנס ביום 31.8.2017, בשעה 12.00, במשרדי המפרק.
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אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 5.8.2017, בשעה 
16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף ג'ברי, עו"ד, מפרק

ברונשוויג זאב בע"מ
)ח"פ 51-389295-0(

)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 5.4.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף ג'ברי, 
מרח' יצחק מדהלה 1, רחובות, טל' 08-9377323, 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 5.8.2017, בשעה 
16.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף ג'ברי, עו"ד, מפרק

א.פ. אריאלה ניהול בע"מ
)ח"פ 51-426068-6(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,5.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ליאון סקאל, משד' ירושלים 19, תל אביב, טל' 050-5493611, 

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 6.8.2017, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאון סקאל, מפרק

התחנה בבת ים בע"מ
)ח"פ 51-459858-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
אבא  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,10.7.2017 ביום  תתכנס 
הלל 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלברט בן פורת, עו"ד, מפרק  

י. קורן קלוזנר ושות' בע"מ
)ח"פ 51-322672-0(

)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 
התקבלה   ,18.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אברהם זיו כהן, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק, טל' 03-5664244, 

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.

 ,18.7.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם זיו כהן, עו"ד, מפרק

מרחבים חביב מחנאות בע"מ
)ח"פ 51-448609-1(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.4.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסף ג'ברי, 
מרח' יצחק מדהלה 1, רחובות, טל' 08-9377323, 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.
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מעטו, מרח' חדוה רשיש 10, פתח תקווה, טל' 03-9342148, 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.

 ,18.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
רח'  בע"מ,   )1985( שלמה  את  יוסי  מוסך  במשרדי   ,10.00 בשעה 
מודיעין 16, אזור תעשייה סגולה, פתח תקווה, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסף מעטו, מפרק

נסים לוגסי ע. בע"מ
)ח"פ 51-372633-1(

)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   ,17.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נסאל אוחיון, מרח' עדולם 4, אשקלון, טל' 054-7902397, 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.

 ,18.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נסאל אוחיון, עו"ד, מפרק

שמעון לוגסי )2005( - חברה להובלות בע"מ
)ח"פ 51-364672-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
נסאל אוחיון, מרח' עדולם 4, אשקלון, טל' 054-7902397, 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.

 ,18.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  17.00, במשרדי המפרק,  בשעה 

א.ע. אלקיסר למסחר בע"מ
)ח"פ 51-393406-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כי באסיפה כללית של  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
התקבלה   ,26.4.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מוחמד מוגרבי, מרח' ראשי, טייבה, 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.

 ,27.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מוחמד מוגרבי, מפרק

ד"ר ג'ק שטרן
)ח"פ 51-332311-3(

)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   ,18.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
טל'   ,4722057 השרון  רמת   ,16 וילנה  קהילת  מרח'  שטרן,  ג'ק 

03-5403262, 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 18.9.2017, בשעה 
ויצמן 11ב, תל אביב 6423911,  רח'  ערן ארטמן,  עו"ד  10.00, אצל 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.

ג'ק שטרן, מפרק

ס.א.ל. הפצה בקירור בע"מ
)ח"פ 51-362357-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף 
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איי קומפ בע"מ
)ח"פ 51-446011-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  כי באסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
24.5.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,050-8577798 טל'  רעננה,   ,15/17 גוריון  בן  כהן, מרח'  יעקב 

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.

 ,1.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  20.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב כהן, מפרק

בית"ר ירושלים בכדורסל-אחזקות וניהול בע"מ
)ח"פ 51-482485-3(

)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  כי באסיפה  ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,  החברות 
24.5.2017, התקבלה  ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
 ,050-8577798 טל'  רעננה,   ,15/17 גוריון  בן  כהן, מרח'  יעקב 

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.

 ,1.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  20.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעקב כהן, מפרק

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

נסאל אוחיון, עו"ד, מפרק

הכל שפיר )2008( בע"מ
)ח"פ 51-409708-8(

)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   ,19.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלירן כהן, מרח' צייטלין 1, תל אביב, טל' 03-5600047, 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.

 ,19.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  12.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלירן כהן, עו"ד, מפרק

אלי יאיר בע"מ
)ח"פ 51-398109-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30.4.2017, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בני גביזון, מרח' 

יקינטון 6, נס ציונה, טל' 073-7272773, 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.

 ,28.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

בני גביזון, מפרק
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מולדיבר בע"מ
)ח"פ 51-489045-8(

)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   ,16.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
אהרן צאל, מרח' בר כוכבא 23, קומה 14, בני ברק, טל' 076-5410017, 

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.

 ,16.10.2017 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.

אהרן צאל, עו"ד, מפרק

ליון שוקי הון בע"מ
)ח"פ 51-383492-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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   ,23.5.2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילת 
 ,050-8255803 טל'   ,30500 בנימינה   ,72 הברוש  מרח'  עזרא,  בן 

למפרקת החברה.

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

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

 ,10.10.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' הכרמל 29, בנימינה 30500, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.

אילת בן עזרא, מפרקת

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

מירנא אבו 
עקל

כפר יאסיף 
24908

 11:30ראשל"צ169963711723/08/201723/10/2017נתניה

משה שרת 58 רמי אברג'יל
 דירה 29,

באר שבע

 10:30ראשל"צ349993112322/08/201723/10/2017נתניה

איריס 
אמסלם

 09:00תל אביב019755911222/08/201702/01/2018תל אביבהרימון 2, לוד

דוד 
אדלשטיין

מונטיפיורי 10, 
אשקלון

 10:00תל אביב019735408723/08/201702/01/2018תל אביב

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.
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כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

 זבולון 72,מיכל כהן
קריית אתא

דחיית 09:00תל אביב019916811830/03/201701/10/2017תל אביב
מועד 

דיון

אורי חבר 
שמעון

 ביאליק 14,
טירת כרמל

 10:30תל אביב019677371326/08/201703/09/2017תל אביב

 אלנבי 96,יפה שביט
תל אביב

 11:30תל אביב019849208726/08/201703/09/2017תל אביב

רפיק 
איברהים

 ענבר 14,
אבו גוש

 10:00ירושלים39966411523/08/201731/10/2017ירושלים

קנדי 33/13, אסתר אזולאי
פרדס חנה

 11:00ירושלים39950709623/08/201731/10/2017ירושלים

מקסים ירון 
גולן

מאיר בלבן 9/12, 
ירושלים

 12:00ירושלים39936806223/08/201731/10/2017ירושלים

10:00תל אביב019961912628/08/201710/09/2017תל אביבהדר 2, כפר סבאמוריה גלעד

מונטיפיורי 31, סגלית נוני
חולון

9:00תל אביב019818005828/08/201710/09/2017תל אביב

 ירושלים 14,אברהם גיל
נס ציונה

14:00תל אביב019907713530/08/201726/12/2017תל אביב

13:00תל אביב019951533228/08/201702/01/2018תל אביבחרמש 59נטליה גורדון

סטפנוב 
אלכסנדר

שמאלי אליעזר 
4, באר שבע

11:00תל אביב019783311128/08/201702/01/2018תל אביב

דרך השלום 75, מאיר דינר
תל אביב

9:00תל אביב019933009803/09/201709/01/2018תל אביב

ירושלים 55, ברוך דבן
בת ים

10:00תל אביב019728212403/09/201709/01/2018תל אביב

 בן צבי 70,אבי שרביט
קריית אתא

11:00תל אביב019738212703/09/201710/09/2017תל אביב

אליהו 
ישראל

שלום עליכם 8, 
רמת גן

13:30תל אביב019920510903/09/201710/09/2017תל אביב

התמרים 11 אבלין פרץ
קריית גת

11:00תל אביב019939102203/09/201709/01/2018תל אביב

יהדות בריטניה אהרון מדה
13 אשקלון

13:00תל אביב019657949004/09/201709/01/2018תל אביב

דגנית 12 גפן טל
כרמיאל

דחיית 15:00תל אביב019968733625/01/201709/08/2017תל אביב
מועד 

דיון

                                 תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             




