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הודעה על מחלה מידבקת מסוכנת  
לפי פקודת בריאות העם, 1940

העם,  בריאות  לפקודת   )1(20 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הקורונה  נגיף  ידי  על  הנגרמת  המחלה  כי  מכריז  אני   ,11940 
מידבקת  מחלה  היא   )Novel Coronavirus 2019-nCoV(

מסוכנת וכי קיימת בעטייה סכנה חמורה לבריאות הציבור.

א' בשבט התש"ף )27 בינואר 2020(

)חמ 3-1705-ה1(
יעקב ליצמן  
   שר הבריאות
ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191; ס"ח התשס"ג, עמ' 475.  1

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 בירושלים, בשבתו ביום כ"ג בטבת התש"ף 
בינואר 2020(, בתיק בד"מ 022/2018, החליט להטיל על עו"ד   20(
סיום טדלה, רישיון מס' 55417, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 

עריכת הדין לתקופה של ארבעה וחצי חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ג בטבת התש"ף )20 בינואר 2020( 
עד יום י"א בסיוון התש"ף )3 ביוני 2020(.

כ"ט בטבת התש"ף )26 בינואר 2020(
)חמ 3-94(

יוסף ויצמן  
משנה לראש לשכת עורכי הדין   

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

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

גושי הרישום  הזכויות של  לוחות  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
י"ז בכסלו  מס' 38722, 38723, 38737, 38738 - ערד, הוצגו ביום 
התש"ף )15 בדצמבר 2019(, למשך 30 ימים, לעיון בלשכת פקיד 
הסדר המקרקעין אזור הדרום, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, 
הפנים,  משרד  הדרום,  מחוז  על  הממונה  בלשכת  שבע,  באר 

קריית הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע ובעיריית ערד.

י"ז בכסלו התש"ף )15 בדצמבר 2019(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הדרום 																 

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

רישום המקרקעין,  ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על 
)בית   1 הסורג  רח'  מקרקעין,  זכויות  והסדר  לרישום  הרשות 

מצפה(, ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק אחד נוסף לכל 
אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 15/19.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:

צפון: סאחב סאנאד בעבר, וכיום שמואל זאבל;

דרום: דויד ליאון בעבר, וכיום דרך רובין;

מזרח: יורשי חאג' מוחמד בעבר, וכיום דרך;

מערב: סאחב סאנאד בעבר, וכיום דרך השכונה.

זיהוי: ספר ירושלים )ח.מ( מס' 1015, דף 1533.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: עזרא כהן, יוסף קרויס, אברהם קרויס, מינדל ראטה, חיים 
מאיר קרויס, אברהם היימליך.

התיקון המבוקש:

העיר: ירושלים.

גוש )ש( 30087.

חלקה 18.

שטח החלקה: 350 מ"ר.

הגבולות:

צפון: חלקה 19;  

דרום: דרך, רחוב יוסף מזרחי;  

מזרח: דרך, רחוב רפפורט;  

מערב: דרך, רחוב הרב זוננפלד.  

זיהוי: גוש )ש( 30087, חלקה 18, ספר ירושלים )ח.מ( מס' 1015, 
דף 1533.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: עזרא כהן, יוסף קרויס, אברהם קרויס, מינדל ראטה, חיים 
מאיר קרויס, אברהם היימליך.

ומתייחסת   10/2013 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
30087, חלקה  )ש(  כגוש  והידועים  למקרקעין המפורטים לעיל 
ספר  ישן  רישום   ;1533 דף   ,1015 מס'  )ח.מ(  ירושלים  ספר   ,18

ירושלים )מ( 16, דף 14.

במסגרת הבקשה מבוקש להוסיף זיהוי, לקבוע את שטח החלקה 
הרשום ואת גבולותיה המעודכנים.

כ"ד בטבת התש"ף )21 בינואר 2020(

שולמית אבני-שוהם  
מפקחת על רישום המקרקעין  

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי	סעיף	5	לפקודת	הסדר	זכויות	במקרקעין	]נוסח	חדש[,	

התשכ"ט-1969
הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת 
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של עכו, ביום כ"ד 

בשבט התש"ף )19 בפברואר 2020(, או בסמוך לתאריך זה.
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תיאור המקרקעין

המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' 18946-18940/ג'וליס 
)השטח הבנוי של כפר ג'וליס(

תביעות לזכויות, לרבות זכויות בעלות, משכנתה, שכירות, 
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום, יש להגיש לפקיד ההסדר 
במחנהו, או בלשכתו, רח' דרך החטיבות, קניון מבנה, נוף הגליל, 
לזמן בהודעות על התקדמות  בתוך המועדים שיפורסמו מזמן 
ההסדר. יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה שניתן 
הפרטים  כל  את  למלא  ויש  הנ"ל  בלשכה  או  במחנה  להשיגו 

הקבועים בתזכיר התביעה.
שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי 
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו לא 

ייפגעו בעת ההסדר.
מי שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות החלקה 
שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד ההסדר 
של  חשבונו  על  קבע  בציוני  יצוינו  החלקה  שגבולות  לצוות 

אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע 
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע, יוכל פקיד ההסדר להוציאה 

מכלל לוח הזכויות.

כ"ב בטבת התש"ף )19 בינואר 2020(
חיים לרדו  

פקיד הסדר המקרקעין  
אזור הסדר הצפון  

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודה שיתופית

הואיל וביום 23.7.2019 ניתן צו לפירוק האגודה בטוח יחד 
זה  וצו   ,57-005862-8 אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה   -
פורסם בילקוט הפרסומים 8359, התשע"ט, עמ' 13241, והואיל 
והפירוק הנ"ל הושלם ביום 26.1.2020, ניתנת בזה הודעה כי 
ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום 

שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

כ"ט בטבת התש"ף )26 בינואר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

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

אינואייג'ינג אט הום בע"מ
)ח"פ 51-572377-3(

)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   ,10.12.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ראסל ד' מאיר, מהגן הטכנולוגי, מלחה, בניין 9, ת"ד 48193, קומה 2, 

ירושלים 9148101, 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.

 ,16.2.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
ראסל ד' מאיר, עו"ד, מפרק

ארז ל. סמסון בטחון ואבטחת מידע בע"מ
)ח"פ 51-482142-0(

)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   ,17.2.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
יאן קרומין, מרח' הגדוד העברי 10/515, אשקלון, 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.

 ,1.6.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
יאן קרומין, עו"ד, מפרק

אלום ציון בע"מ
)ח"פ 51-330341-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,8.1.2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ציון  ולמנות את  החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

שטרית, מרח' בוגלה יונה 11, ראשון לציון, 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.

 ,2.6.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

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

יעקב גליק, מפרק

ש.מ וקנין חברת עורכי דין
)ח"פ 51-363037-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.8.2019 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמעון וקנין, מרח' הרצל 17, 

אשקלון 7860116, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

שמעון וקנין, מפרק

ש.מ וקנין חברת עורכי דין
)ח"פ 51-363037-6(

)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 10.3.2020, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' הרצל 17, 
אשקלון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון וקנין, מפרק

אורביקס מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-360035-3(

)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 8.3.2020, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' תובל 5, תל–
אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון רוסמן, עו"ד, מפרק

רמה לנצ'ינר תור בע"מ
)ח"פ 51-079418-3(

)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 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 8.1.2020, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאה לנצ'נר, מרח' 

הרב אש"י 6, תל אביב, 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.

 ,2.6.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  18.00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

לאה לנצ'נר, מפרקת

די אנד איי פיין גולרי בע"מ
)ח"פ 51-409062-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.1.2020, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה ברגר, מרח' ז'בוטינסקי 

1, רמת גן 5252001, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

משה ברגר, מפרק

עמותה לחיקור בחירת נבחרי ציבור
)ע"ר 58-066106-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,20.1.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
העמותה מרצון ולמנות את יעקב גליק, מרח' אוסישקין 33, רמת 

השרון 4721037, למפרק העמותה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.
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