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הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן 
לפי חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001

אלקטרונית,  חתימה  לחוק  14ז)ב()2(  לסעיף  בהתאם 
התשפ"ב בטבת  כ"ח  מיום  כי  מודיע  אני   התשס"א-12001, 

)1 בינואר 2022(, הסכום המעודכן של העיצום הכספי שבסעיף 
14א לחוק יהיה 77,640 שקלים חדשים 
כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(

)חמ 3-4195(                                 גדעון סער
             שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 210; התשע"ח, עמ' 212   1

מינוי יושב ראש ועדת המשמעת 
לפי חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967

הפטנטים,  לחוק   146 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ראש  ליושב  שוק-שקד  מתן  את  ממנה  אני  התשכ"ז-11967, 

ועדת המשמעת לפי הסעיף האמור 

תוקף המינוי לשלוש שנים 

כ' בחשוון התשפ"ב התשפ"ב  )26 באוקטובר 2021(
)חמ 3-1498-ה5(                                 גדעון סער

           שר המשפטים

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
ביום  בשבתו  חיפה,  במחוז  הדין  עורכי  לשכת  של  המחוזי 
 ,014/2021 בד"מ  בתיק   ,)2022 בינואר   10( התשפ"ב  בשבט  ח' 
עונש   ,62530 מס'  רישיון  ניל,  אל  אבו  וליד  על  להטיל  החליט 
של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים 

וארבעה חודשים במצטבר לכל עונש השעיה שהוא מרצה 
בחשוון  ה'  מיום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשפ"ג )30 באוקטובר 2022( עד יום כ"ז בתשרי התשפ"ה )29 

באוקטובר 2024( 
י"א בשבט התשפ"ב )13 בינואר 2022(

)חמ 3-94(                                           אורי אלפרסי
                                    המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134   1

 
ס"ח התשכ"ז, עמ' 148   1

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני מודיעה 
כי בית המשפט העליון מבקש לבער את החומר הארכיוני כמפורט להלן:

מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

 עד יום ה' בטבת התשע"בהמרצות ובקשות עצמאיות, שאינן כלולות בתיקים הראשיים1 )2(
)31 בדצמבר 2011(

 עד יום כ"ח בטבת התשע"דבקשת רשות ערעור שהתקבלה1 )4()א(
)31 בדצמבר 2013(

 עד יום ב' בטבת התשע"זבקשת רשות ערעור שנדחתה1 )4()ב(
)31 בדצמבר 2016(

 עד יום ב' בטבת התשע"זערעורי עתירות אסיר )עע"א(1 )8(
)31 בדצמבר 2016(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים 

 כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(

)חמ 3-82-ה1(                                         רותי אברמוביץ
        גנזת המדינה

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342   1

הודעה על ביעור רשומות בבתי המשפט
לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-1986

בהתאם לתקנה 4 לתקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים(, התשמ"ו-11986, אני מודיעה 
כי בתי משפט השלום:  קריית שמונה, מסעדה, קצרין, צפת, טבריה, נצרת, עפולה, בית שאן, נהריה, עכו, קריות, חיפה, חדרה, 
נתניה, כפר סבא, הרצליה, תל אביב, פתח תקווה, פתח תקווה )מחוז מרכז לתעבורה(, בת ים, ראשון לציון, רמלה, רחובות, ירושלים, 

בית שמש, אשדוד, אשקלון, קריית גת, באר שבע, דימונה, אילת, מבקשים לבער חומר ארכיוני כמפורט להלן:
 

ק"ת התשמ"ו, עמ' 1342   1
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מס' הפרט 
זמני החומר פירוט התעודות השגרתיות בתוספת

 עד יום כ"א בטבת התשנ"זתיקים ובקשות בענייני תכנון ובנייה3 א)1(
)31 בדצמבר 1996(

 עד יום ה' בטבת התשע"בתיקי עבירת תנועה הכרוכה בתאונת דרכים )ת"ד(3 א)4(
)31 בדצמבר 2011(

 עד יום י"ג בטבת התשע"חתיקי בית משפט לתעבורה שאינו כרוך בתאונת דרכים3 א)5(
)31 בדצמבר 2017(

תיק בית משפט לעניינים מקומיים שיש בו ברירת קנס או ברירת משפט כשהקנס 3 א)6(
שולם 

 עד יום ג' בטבת התש"ף
 )31 בדצמבר 2019(

 עד יום ב' בטבת התשע"זתיקים בעניין רישוי עסקים ובעניין חוק עזר עירוני,  למעט תיקי תכנון ובנייה3 א)7(
)31 בדצמבר 2016(

 עד יום י"ג בטבת התשע"חבקשות שונות, תיקי מעצר ושחרור בערבות למעט בקשות בעניין תכנון ובנייה3 א)8(
)31 בדצמבר 2017(

תיקים פליליים )בוגרים( למעט תיקי תכנון ובנייה, חקירות סיבות מוות )חס"מ( 3 א)9(
ותאונות דרכים קטלניות

 עד יום י' בטבת התשס"ז
)31 בדצמבר 2006(

 עד יום ה' בטבת התשע"בתיקים אזרחיים העוסקים בפירוק, שיתוף וחלוקה של מקרקעין 3 ב)1(
)31 בדצמבר 2011(

 עד יום ה' בטבת התשע"בתביעות אזרחיות לפינוי מקרקעין, סילוק יד, לרבות על ידי חברה משכנת3 ב)2(
)31 בדצמבר 2011(

 עד יום ה' בטבת התשע"בתיקי שכירות3 ב)3(
)31 בדצמבר 2011(

 עד יום ה' בטבת התשע"בעררים על החלטות של רשויות מינהליות וועדות ערר3 ב)4(
)31 בדצמבר 2011(

ערר בענייני נכות אחרים לרבות נכי צה"ל, משפחות חיילים, למעט נכי מלחמה 3 ב)5(
ורדיפות נאצים

התשס"ז בטבת  י'  יום   עד 
)31 בדצמבר 2006(

 עד כ"ג בטבת התשע"טתובענות כספיות, שבהן ניתן פסק דין בהיעדר הגנה או בהיעדר רשות להתגונן3 ב)6(
)31 בדצמבר 2018(

התשע"חתובענות כספיות שנמחקו 3 ב)7( בטבת  י"ג  יום   עד 
)31 בדצמבר 2017(

 עד יום ה' בטבת התשע"בתובענות אזרחיות אחרות לרבות הליכים נלווים 3 ב)8(
)31 בדצמבר 2011(

 עד יום ב' בטבת התשע"זהליכים עצמאיים שנפתחו בבקשה בכתב אזרחית  )בש"א(3 ב)9(א
)31 בדצמבר 2016(

 עד יום ה' בטבת התשע"בהליכים עצמאיים שנפתחו בהמרצת פתיחה3 ב)9(ב
)31 בדצמבר 2011(

 עד יום כ"ג בטבת התשע"טתיקי תביעות קטנות 4 )1(
)31 בדצמבר 2018(

 עד יום כ"א בטבת התשנ"זתיקים לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך- 51960 )1(
)31 בדצמבר 1996(

תיקים פליליים )נוער( לפי חוק הנוער )שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א- 5 )2(
1971

 עד יום ט"ז בטבת התשס"ב
)31 בדצמבר 2001(

 עד יום ה' בטבת התשע"בתיקי הכרזת גיל, שינוי גיל, תיקון גיל ושינוי שם11 )6(
)31 בדצמבר 2011(

מהחומר יישמרו לצמיתות מבחר ומדגם תיקים 

 כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(

)חמ 3-82-ה1(                                         רותי אברמוביץ
         גנזת המדינה
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הודעות לפי חוק העמותות

הודעה מוקדמת בדבר מחיקה מפנקס העמותות
העמותות,  לחוק   59 סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי כעבור שלושה חודשים מיום פרסום הודעה 
זו יימחקו שמות העמותות שלהלן מפנקס העמותות, זולת אם 

יינתן טעם שלא לעשות כן והעמותות יחוסלו:

שם העמותהמס' עמותה

גדעון - העמותה לקידום 580535391
נוער באמצעות אמנויות 

לחימה )ע"ר(

עוצמה לעצמאיות שוהם 580632545
)ע"ר(

לך השם החסד - גמ"ח 580644029
אשדוד )ע"ר(

י"א בשבט התשפ"ב )3 בינואר 2022(
     קארן שוורץ

רשמת העמותות סגנית ראש    
                                                      רשות התאגידים

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל אביב

פר"ק 20086-01-22

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה עצה - ייעוץ, ליווי והכוונה, ע"ר 
,58-053780-1

והמבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2022 1 10 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2022 5 19, בשעה 00 9 
כל נושה או משתתף של העמותה 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 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 4 5 2022
תמורת  המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 

תשלום, העתק מבקשת הפירוק 
בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 

המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2022 5 4 
                                            

                                               טובה פריש, עו"ד
                                         מנהלת יחידת אכיפה ובקרה 

                                                  רשות התאגידים

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

אינלנדברידג' בע"מ
)ח"פ 51-380797-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
00 15, אצל המפרק, רח'  2022 3 15, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו,   ,17 מרים  בת  יוכבד 
של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה 
חיים קרמר, מפרק

מועדון איטליה פלוס
)ש"מ 55-024860-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2021 12 5, 
סכום  הנ"ל,  לשותפות  נוסף  אלתר,  חגי  המוגבל  השותף 
א ח  המוגבל  והשותף  חדשים,  שקלים   240,487 השותפות: 
השותפות  מן  נגרע   ,51-162652-5 ח"פ  בע"מ,  אחזקות  אנוש 

הנ"ל 
ספיר בן מיור קחלון, עו"ד  

בא כוח השותפות  

א.ק קרן בטחונות ממוקדת
)ש"מ 54-029243-0(

הודעה בדבר החלפת שותף מוגבל בשותפות

לפקודת   60 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
  ,4 1 2022 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
השותף המוגבל רז סלהוב, מרח' אורנבך אשר 4, ראשון לציון 
זכויותיו  כל  את  והמחה  הנ"ל,  השותפות  מן  יצא   ,7545437
בשותפות לאברהם עזרן, מרח' משה פרדו 10, בני ברק, אשר 

נכנס לשותפות כשותף מוגבל במקומו 

                                מירב סיגל, מורשית חתימה בשותפות

פונטיפקס )ישראל( 6
)ש"מ 54-029878-3(

 60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות  לפקודת 
הנ"ל,  בשותפות  המוגבלת  השותפה  העבירה   ,5 10 2021
 36 64%  ,51-376534-7 ח"פ  בע"מ,  ופנסיה  גמל  קופות  פסגות 
ח"פ בע"מ,  וגמל  פנסיה  להראל  בשותפות  שלה   מהזכות 

51-226759-2 )בנאמנות בעבור הקרנות בניהולה( 

תומר קריב, מורשה חתימה בשותפות
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