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הודעה בדבר תוצאות הבחירות לכנסת ה–20
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969, וחוק–יסוד: הכנסת

בזה  נמסרת  הכנסת2,  לחוק–יסוד:   11 וסעיף  התשכ"ט-11969,  משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק  84)א(  לסעיף  בהתאם 
הודעה, בדבר תוצאות הבחירות לכנסת העשרים: 

1. מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל רשימת מועמדים ומספר המנדטים שזכתה בהם:

מספר הקולותכינוי הרשימהאות הרשימה

786,313המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבניאמת

210,143יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורהג

446,583הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל(ודעם

337מפלגת כלכלה בראשות האחים גולדשטייןז

242תומכי מפלגת הדמוקראטורהזך

761נבחרת העם )הזמנית(זץ

283,910הבית היהודי בראשות נפתלי בנטטב

423שכירות בכבודי

223מנהיגות חברתיתיז

מגינים על ילדינויך

1,385אלאמל ללתג'ייר - התקווה לשינוייץ

315,360כולנו בראשות משה כחלוןכ

214,906ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמןל

985,408הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהמחל

165,529השמאל של ישראלמרצ

1,802ובזכותן - חרדיות עושות שינוינז

502אורני

823פרח - שפע ברכה, חיים ושלום - נץ המהפך בחינוך, דיור ושלום אמתנץ

4,301הרשימה הערביתע

371,602יש עתיד בראשות יאיר לפידפה

895הפיראטים - הפתק הלבןף

2,493כולנו חברים נ נחףץ

47,180עלה ירוק - גאה בבחירה שליקנ

125,158יחד - העם איתנו בראשות אלי ישיקץ

2,992הירוקיםרק

241,613התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"לשס

4,210,884סך כל הקולות הכשרים 

2. מספר הקולות שנמצאו פסולים: 43,854

__________
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103   1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשנ"ו, עמ' 100   2
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3. מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים:

מספר המנדטיםהרשימהאות הרשימה

24המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבניאמת

6יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורהג

13הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל(ודעם

מפלגת כלכלה בראשות האחים גולדשטייןז

תומכי מפלגת הדמוקראטורהזך

נבחרת העם )הזמנית(זץ

8הבית היהודי בראשות נפתלי בנטטב

שכירות בכבודי

מנהיגות חברתיתיז

מגינים על ילדינויך

אלאמל ללתג'ייר - התקווה לשינוייץ

10כולנו בראשות משה כחלוןכ

6ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמןל

30הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלהמחל

5השמאל של ישראלמרצ

ובזכותן - חרדיות עושות שינוינז

אורני

פרח - שפע ברכה, חיים ושלום - נץ המהפך בחינוך, דיור ושלום אמתנץ

הרשימה הערביתע

11יש עתיד בראשות יאיר לפידפה

הפיראטים - הפתק הלבןף

כולנו חברים נ נחףץ

עלה ירוק - גאה בבחירה שליקנ

יחד - העם איתנו בראשות אלי ישיקץ

הירוקיםרק

7התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"לשס

120סך כל המנדטים
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4. שמות האנשים שנבחרו חברי הכנסת העשרים:

מרשימת אמת - המחנה הציוני בראשות יצחק הרצוג וציפי לבני: )א( 

 שפיר סתיו4 יחימוביץ שלי רחל3 לבני ציפי ציפורה מלכה2 הרצוג יצחק1

 פרץ ארמונד עמיר8 בר יחיאל7 בר לב עמר ישראל6 שמולי יצחק5

 מרגלית אראל נחום12 טרכטנברג מנואל11 כבל איתן10 מיכאלי מירב9

 חסון יואל16 עטר דניאל15 סויד דהאן רויטל14 רוזנטל משה מיכאל13

 שי נחמן20 בירן מיכל19 ברושי איתן18 בהלול זוהיר17

 בן ראובן אייל24 יונה יוסף23 נחמיאס ורבין איילת22 סבטלוב קסניה21

מרשימת יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה: )ב( 

 מקלב ישראל מאיר אורי4 פרוש מאיר3 גפני משה רפאל2 ליצמן יעקב1

 אייכלר ישראל יצחק6 מוזס מנחם אליעזר5

מרשימת הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, בל"ד, תע"ל(: )ג( 

 טיבי אחמד4 זחאלקה ג'מאל3 גנאים מסעוד2 עודה איימן1

 חנין דב-בוריס8 זועבי חנין7 חאג' יחיא עבד אל חכים6 תומא סלימאן עאידה5

 סעדי אוסאמה12 גטאס באסל11 ג'בארין יוסף10 אבו עראר טלב9

 אבו מערוף עבדאללה13

מרשימת הבית היהודי בראשות נפתלי בנט: )ד( 

 בן דהן אלי4 שקד איילת3 אריאל הכהן אורי יהודה2 בנט נפתלי1

 סמוטריץ בצלאל יואל8 יוגב מרדכי7 מגל ינון אלישע6 סולומינסקי ניסן5

מרשימת כולנו בראשות משה כחלון: )ה( 

 אורן מיכאל סקוט4 אלאלוף אלי3 גלנט יואב2 כחלון משה1

 כהן אליהו8 שאשא ביטון יפעת7 פלוסקוב טלי6 עזריה רחל5

 בן ארי מירב10 פולקמן רועי שמואל9

מרשימת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן: )ו( 

 שוחט אילן4 לנדבר סופיה )סוניה(3 לוי אבקסיס אורלי2 ליברמן אביגדור1

 עמאר חמד6 גל שרון5
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)ז(  מרשימת הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה:

 כץ ישראל4 אדלשטיין יולי יואל3 ארדן גלעד מנשה2 נתניהו בנימין1

 אלקין זאב8 יעלון משה7 שלום ציון סילבן משה6 רגב מרים5

 הנגבי צחי12 בגין זאב בנימין11 לוין יריב גדעון10 דנון דני בן יוסף9

 ביטן דוד16 אקוניס אופיר15 גמליאל דמרי גילה14 שטייניץ יובל13

 חוטובלי צפורה20 קיש יואב19 לוי ז'קי אלי18 כץ חיים17

 קרא איוב24 ברקו ענת23 זוהר מכלוף22 אמסלם דוד21

 קורן נורית28 נגוסה אברהם27 דיכטר אברהם משה26 פרחי בוקר נאוה25

 חזן אורן אסף30 מזוז ירון29

מרשימת השמאל של ישראל: )ח( 

 רוזין מיכל4 פריג' עיסווי3 גיל און אילן2 גלאון זהבה1

 זנדברג תמר5

מרשימת יש עתיד בראשות יאיר לפיד: )ט( 

 כהן מאיר4 גרמן יעל3 פרון שי משה2 לפיד יאיר1

 אלהרר הרטשטיין קארין8 ילין חיים7 שלח עפר6 פרי יעקב5

 לוי מיקי11 לביא עליזה10 רזבוזוב יואל9

מרשימת התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל: )י( 

 מרגי יעקב4 נהרי משולם3 כהן יצחק2 דרעי אריה מכלוף1

 וקנין יצחק7 בן צור יואב6 אזולאי דוד5

ה' בניסן התשע"ה )25 במרס 2015(
)חמ 3-16-ה6(        סלים ג'ובראן

שופט בית המשפט העליון  
יושב ראש ועדת הבחירות  

המרכזית לכנסת ה–20  

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
הארצי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
התשע"ה  בכסלו  כ"ט  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
על  להטיל  החליט   ,107/2014 בד"א  בתיק   ,)2014 בדצמבר   21(
ארז אדיר ארביב, רישיון מס' 53530, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים 

תוקף ההשעיה מיום י' באדר התשע"ה )1 במרס 2015( עד 
יום י"ג בסיוון התשע"ה )31 במאי 2015( 

י' באדר התשע"ה )1 במרס 2015(
)חמ 3-94(

                                                    איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

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

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המחוזי  המשפט  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
ביום  פליליים,  לערעורים  משפט  כבית  בשבתו  בירושלים 
עמל"ע  בתיק   ,)2014 בדצמבר   17( התשע"ה  בכסלו   כ"ה 
מס'  רישיון  בנרי,  ניק  עו"ד  על  להטיל  החליט   ,51911-01-14
16723, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 
של ארבעה חודשים, מהם ינוכו שלושים ושישה ימים שבהם 

כבר היה מושעה 

בפברואר   15( התשע"ה  בשבט  כ"ו  מיום  ההשעיה  תוקף 
2015( עד יום כ' באייר התשע"ה )9 במאי 2015( 

כ"ו בשבט התשע"ה )15 בפברואר 2015(
)חמ 3-94(

                                                    איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134   1
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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 כ"ג בשבט התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,057/2014 בד"מ  בתיק   ,)2015 בפברואר   12(
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,22955 מס'  רישיון  זחאלקה,  אנואר 
במצטבר  חודשים  שלושה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

לכל העונשים שהוטלו עליו עד היום 

בניסן  ו'  מיום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשע"ח )22 במרס 2018( עד יום ח' בתמוז התשע"ח )21 ביוני 

 )2018

ה' באדר התשע"ה )24 בפברואר 2015(
)חמ 3-94(         איתן ש' ארז

סגן ראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134   1

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 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ח בשבט 
החליט   ,096/2013 בד"מ  בתיק   ,)2015 בפברואר   17( התשע"ה 
השעיה  של  עונש   ,34914 מס'  רישיון  והבי,  סמיר  על  להטיל 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמש שנים במצטבר 

לעונש ההשעיה שהוטל עליו בתיק בפ59/13 

בתמוז  ט"ו  מיום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
ביולי   8( התשפ"ב  בתמוז  ט'  יום  עד   )2017 ביולי   9( התשע"ז 

 )2022

ה' באדר התשע"ה )24 בפברואר 2015(
)חמ 3-94(

                                                    איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

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

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 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ז בשבט 
החליט   ,091/2014 בד"מ  בתיק   ,)2015 בפברואר   16( התשע"ה 
להטיל על שמואל שנפלד, רישיון מס' 8521, עונש של השעיה 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשר שנים במצטבר 

לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליו 

בשבט  כ"ז  מיום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשע"ה )16 בפברואר 2015( עד יום י"ז באב התשפ"ו )31 ביולי 

 )2026

ג' באדר התשע"ה )22 בפברואר 2015(
)חמ 3-94(

                                                    איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

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

הודעה בדבר השעיית חברה
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 
בכסלו  י"ב  ביום  בשבתו  בירושלים,  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,027/2014 בד"מ  בתיק   ,)2014 בדצמבר   4( התשע"ה 
של  עונש   ,42752 מס'  רישיון  נפתלין,  גילה  עו"ד  על  להטיל 
ארבעים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק  השעיה 

וחמישה ימים 

תוקף ההשעיה מיום י' באדר התשע"ה )1 במרס 2015( עד 
יום כ"ה בניסן התשע"ה )14 באפריל 2015( 

י' באדר התשע"ה )1 במרס 2015(
)חמ 3-94(

                                                    איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

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

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

לחוק  ו–69   68 לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
המשפט  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי  לשכת 
פליליים,  לערעורים  משפט  כבית  בשבתו  בירושלים  המחוזי 
עמל"ע  בתיק   ,)2014 בדצמבר   23( התשע"ה  בטבת  א'   ביום 
מס'  רישיון  אבני,  אליעזר  על  להטיל  החליט   ,41627-10-14
13112, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה 

של ארבעים ותשעה חודשים 

תוקף ההשעיה מיום י' באדר התשע"ה )1 במרס 2015( עד 
יום כ"ד באדר ב' התשע"ט )31 במרס 2019( 

י' באדר התשע"ה )1 במרס 2015(
)חמ 3-94(

                                                    איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134   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 בצפון, בשבתו ביום כ"ב בשבט התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,022/2014 בד"מ  בתיק   ,)2015 בפברואר   11(
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,36831 מס'  רישיון  ערטול,  גסאן 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים וחצי 

תוקף ההשעיה מיום י' באדר התשע"ה )1 במרס 2015( עד 
יום ב' בתשרי התשע"ו )15 בספטמבר 2015( 

י' באדר התשע"ה )1 במרס 2015(
)חמ 3-94(

                                                    איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134   1
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הודעה בדבר השעיית חברה
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 
התשע"ה  באדר  ג'  ביום  בשבתו  דרום,  הדין  עורכי  לשכת  של 
על  להטיל  החליט   ,007/2014 בד"מ  בתיק   ,)2015 בפברואר   22(
איתנה יעקב הרשקוביץ, רישיון מס' 28915, עונש של השעיה 
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שש שנים במצטבר 

לכל השעיה נוספת שהוטלה עליה 

י"א באדר התשע"ה )2 במרס 2015(
)חמ 3-94(         איתן ש' ארז

סגן ראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134   1

הודעה בדבר השעייה זמנית של 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  כ"ז  ביום  בשבתו  אביב,  בתל  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,113/2014 בד"מ  בתיק   ,)2015 בפברואר   16( התשע"ה 
להטיל על עו"ד דוד גולדשמידט, רישיון מס' 58001, עונש של 

השעיה זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין 

בפברואר   16( התשע"ה  בשבט  כ"ז  מיום  ההשעיה  תוקף 
פלילי  בתיק  חלוט  דין  בגזר  סופית  להכרעה  עד  וזאת   )2015

 5101-08-14

ג' באדר התשע"ה )22 בפברואר 2015(
)חמ 3-94(         איתן ש' ארז

סגן ראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134   1

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
הארצי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
התשע"ה  בשבט  כ"ח  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
על  להטיל  החליט   ,109/2014 בד"א  בתיק   ,)2015 בפברואר   17( 
הלשכה  מן  הוצאה  של  עונש   ,33741 מס'  רישיון  שר,  מיכאל 

מיום כ"ח בשבט התשע"ה )17 בפברואר 2015( 

ל' בשבט התשע"ה )19 בפברואר 2015(
)חמ 3-94(         איתן ש' ארז

סגן ראש לשכת עורכי הדין  
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134   1

 תמצית תקציב רגיל של עיריית באר שבע לשנת 
הכספים 2015 - עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף 209 לפקודת העיריות1 )להלן - הפקודה(, 
אני מודיע, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ב( לפקודה אישרה 

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 בטבת התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,076/2013 בד"מ  בתיק   ,)2015 בינואר   14( 
רפאל כהן, רישיון מס' 14982, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 

עריכת הדין לתקופה של שש שנים 

תוקף ההשעיה מיום כ"ג בטבת התשע"ה )14 בינואר 2015( 
עד יום כ"ט בטבת התשפ"א )13 בינואר 2021( 

כ"ט בטבת התשע"ה )20 בינואר 2015(
)חמ 3-94(

                                                    איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

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

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 
המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ח בשבט 
החליט   ,096/2012 בד"מ  בתיק   ,)2015 בפברואר   17( התשע"ה 
השעיה  של  עונש   ,14982 מס'  רישיון  כהן,  רפאל  על  להטיל 
במצטבר  שנתיים  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 

לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליו 

בשבט  א'  מיום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשפ"א )14 בינואר 2021( עד יום כ' בטבת התשפ"ג )13 בינואר 

 )2023

ג' באדר התשע"ה )22 בפברואר 2015(
)חמ 3-94(

                                                    איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134   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 בחיפה, בשבתו ביום י"ח באדר התשע"ה 
על  להטיל  החליט   ,108/2014 בד"מ  בתיק   ,)2015 במרס   9( 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,8521 מס'  רישיון  שנפלד,  שמואל 
לכל  במצטבר  שנים  שלוש  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע 

עונש אחר שהוטל עליו 

באב  י"ח  מיום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשפ"ו )1 באוגוסט 2026( עד יום י"ט באב התשפ"ט )31 ביולי 

 )2029

כ' באדר התשע"ה )11 במרס 2015(
)חמ 3-94(

                                                    איתן ש' ארז
סגן ראש לשכת עורכי הדין  

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

__________
1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; התשע"ד, עמ' 296 
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בשקלים חדשיםצד ההוצאות
110,000,000הנחות בארנונה

    -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
1,438,654,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

    -הוצאה מותנה
1,438,654,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

י"ז באדר התשע"ה )8 במרס 2015(
רוביק דנילוביץ' )חמ 360—3-ה1( 

ראש עיריית באר שבע  

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
בשבט  א'  מיום  בישיבתה  השרון  הוד  עיריית  מועצת  מינתה 
הוועדה  על  נוספת  ערר  ועדת   ,2)2015 בינואר   21( התשע"ה 
שפורסמה ברשומות בתאריך 20 ביולי 2014, לעניין החוק האמור, 

בהרכב של שלושה חברים, כמפורט להלן:

עורך הדין ירון טיקוצקי - יושב ראש

עורכת הדין אורנה שמריהו - חברה

אבגד מאירי - חבר 

י"ב באדר התשע"ה )3 במרס 2015(
חי אדיב )חמ 265—3-ה1( 

ראש עיריית הוד השרון  __________
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252 

2 י"פ התשע"ד, עמ' 6886 

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה עיריית עפולה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
התשע"ה  בחשוון  י"ז  מיום  בישיבותיה  עפולה  עיריית  מינתה 
)10 בנובמבר 2014(, י"ח בכסלו התשע"ה )10 בדצמבר 2014(, ג' 
באדר התשע"ה )22 בפברואר 2015( - ועדת ערר לעניין החוק 
חברים  שלושה  של  בהרכב  דיוניה  את  תקיים  אשר  האמור, 

)ובהם יושב הראש( 

להלן החברים ויושב הראש שמונו:

עורך הדין נדב קנימח - יושב ראש

עורכת הדין סיוון שחר - חברה

עורך הדין לידור איזון - חבר

עורך הדין מוטי אלוש - חבר

אלי ימין - חבר 

ג' באדר התשע"ה )22 בפברואר 2015(
)חמ 3-265-ה1(                יצחק מירון

                                                            ראש עיריית עפולה
ס"ח התשל"ו, עמ' 252   1

הכספים  לשנת  הרגיל  תקציבה  את  שבע  באר  עיריית  מועצת 
2015, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
700,000,000ארנונה כללית

1,500,000מפעל מים
12,092,000עצמיות חינוך

4,192,000עצמיות רווחה
160,942,000עצמיות אחר

878,726,000סך הכול עצמיות

254,169,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
150,549,000

30,988,000תקבולים ממשלתיים אחרים
    -מענק כללי לאיזון

2,222,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
437,928,000סך הכול תקבולי ממשלה

    -תקבולים אחרים
12,000,000הכנסות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,328,654,000

110,000,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

1,438,654,000סך הכול הכנסות בלא מותנה
    -הכנסה מותנה

1,438,654,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
268,925,000שכר כללי

331,986,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

600,911,000סך הכול הוצאות כלליות

224,111,000שכר עובדי חינוך
188,942,000פעולות חינוך
413,053,000סך הכול חינוך

37,443,000שכר עובדי רווחה
193,010,000פעולות רווחה
230,453,000סך הכול רווחה

3,081,000פירעון מילוות מים וביוב
63,204,000פירעון מילוות אחר

66,285,000סך הכול פירעון מילוות

3,565,000הוצאות מימון
    -הוצאות חד–פעמיות ובשל שנים קודמות

14,387,000רזרבה כללית
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
1,328,654,000
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דרדיקמן זכיונות )1992( בע"מ
)ח"פ 51-166567-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2015 5 6, בשעה 00 10, במשרד עו"ד גדעון פישר, 
 ,67023 אביב  תל   ,39 קומה  המשולש,  המגדל  עזריאלי,  מגדלי 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
רם תורן, עו"ד, מפרק  

לד נט קפיטל בע"מ
)ח"פ 51-494169-9(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,18 00 בשעה   ,5 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,113 ז'בוטינסקי 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

צבי הרבסט, מפרק  

נאמנות גן העיר קומה 34 בע"מ
)ח"פ 51-406409-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 & מהולל  איתן,  במשרד   ,10 00 בשעה   ,7 5 2015 ביום  תתכנס 
הרצליה,   ,10 אבן  אבא  רח'  פטנטים,  ועורכי  דין  עורכי  שדות, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 

ירון מהולל, עו"ד, מפרק  

מחסני רכב ציכל בע"מ
)ח"פ 51-472521-7(

)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 
המפרק,  במשרד   ,18 00 בשעה   ,10 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' ז'בוטינסקי 113, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יעקב צבי הרבסט, מפרק  

הודעה על שינוי הרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה המועצה האזורית עמק חפר, בישיבתה מיום י"ד בשבט 
ועדת  לחבר  תגר  עמיקם  דן  את   ,)2015 בפברואר   3( התשע"ה 
ועדת  הרכב  לכך  בהתאם  המנוח2   דורון  יחיאל  במקום  הערר, 

הערר הוא כמפורט להלן:

עורך הדין צפריר בן אור - יושב ראש

יוסי ישראל - חבר

דן עמיקם תגר - חבר 

י"ד בשבט התשע"ה )3 בפברואר 2015(
)חמ 3-265-ה1(

                                                     רני אידן
                                      ראש המועצה האזורית עמק חפר

ס"ח התשל"ו, עמ' 252   1

י"פ התשע"ד, עמ' 6209   2

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

סמוראי דפוס משי בע"מ
)ח"פ 51-142132-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
בן  דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,1 5 2015 ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  ברק,  בני   ,3 גוריון 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יאיר נקר, עו"ד, מפרק  

ה.ל.נ. - שיווק והפצת מוצרי בית בע"מ
)ח"פ 51-168230-4(

)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 
בית  רח'  המפרק,  במשרדי   ,11 00 בשעה   ,3 5 2015 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,11 הלל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רפי אורלינסקי, עו"ד, מפרק  
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טרנדס ספוטינג בע"מ
)ח"פ 51-411696-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
נתן  בן  ארדינסט,  אצל   ,10 00 בשעה   ,12 5 2015 ביום  תתכנס 
 ,4 ברקוביץ  רח'   ,13 קומה  המוזאון,  מגדל  דין,  עורכי  ושות', 
המפרקת, המראה כיצד  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

טלי וייס, מפרקת  

פנדרסלנד בע"מ
)ח"פ 51-477381-1(

)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 2015 5 15, בשעה 00 10, במשרד ב"כ החברה, עו"ד 
מור סוויל, רח' מנחם בגין 12, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

איל אפשטיין, מפרק  

מולטיפאס פיימנטס בע"מ
)ח"פ 51-338703-5(

)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 
 הנ"ל תתכנס ביום 2015 5 15, בשעה 00 12, במשרד בטי נחום-

ערן דויטש, רואי חשבון, רח' יגאל אלון 55, תל אביב 67891, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה 

דוד נחום, מפרק  

אלקטרה מתכות והנדסה )ת"א( בע"מ
)ח"פ 51-086774-0(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2015 5 18, בשעה 00 17, אצל המפרקת, רח' 
דרך מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מיכל לבוביץ, מפרקת  

פריד ציוד למעבדות בע"מ
)ח"פ 51-163182-2(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,10 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
התעשייה 16, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

זאב שטרן, מפרק  

גראויטי השקעות בע"מ
)ח"פ 51-291819-4(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה   ,10 5 2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שמריהו,  כפר   ,30 השדות 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

מתי רז, מפרק  

חשיבה בונה בע"מ
)ח"פ 51-451191-4(

)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 
 הנ"ל תתכנס ביום 2015 5 10, בשעה 00 10, אצל המפרקת, רח' 
כנרת 5, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רבקה חגי, עו"ד, מפרקת  

וגאבונד הפקות בע"מ
)ח"פ 51-488903-9(

)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 
הגן  המפרקת,  אצל   ,12 00 בשעה   ,11 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
הטכנולוגי, בניין 1, מלחה, ירושלים 96958, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

הדר לוי, עו"ד, מפרקת  
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דינריב שמונים ותשע בע"מ
)ח"פ 51-149141-7(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2015 5 28, בשעה 00 11, במשרדי המפרק, רח' 
ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אשר רבינוביץ, עו"ד, מפרק  

אבן שלום בע"מ
)ח"פ 51-276556-1(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,11 00 בשעה   ,28 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,3 הבנקים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

גדעון ברקסמאיר, עו"ד, מפרק  

קפיטל עוז בע"מ
)ח"פ 51-403659-9(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,10 30 בשעה   ,28 5 2015 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,3 הבנקים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

גדעון ברקסמאיר, עו"ד, מפרק  

מאנה מס' 6 בע"מ
)ח"פ 51-012963-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2015 6 1, בשעה 00 18, במשרדי עו"ד דורון רצאבי, 
רח' ז'בוטינסקי 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

  רוט אלימלך  דן הדני
מ פ ר ק י ם

אגריגו אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-477819-0(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2015 5 28, בשעה 00 10, במשרדי המפרקת, 
רח' המנופים 8, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

עינת פלץ-פולג, עו"ד, מפרקת  

דינריב ארבעים ושבע בע"מ
)ח"פ 51-142442-6(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2015 5 28, בשעה 00 11, במשרדי המפרק, רח' 
ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אשר רבינוביץ, עו"ד, מפרק  

דינריב ארבעים ושמונה בע"מ
)ח"פ 51-142448-3(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2015 5 28, בשעה 00 11, במשרדי המפרק, רח' 
ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אשר רבינוביץ, עו"ד, מפרק  

דינריב ארבעים ותשע בע"מ
)ח"פ 51-142450-9(

)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 
הנ"ל תתכנס ביום 2015 5 28, בשעה 00 11, במשרדי המפרק, רח' 
ויצמן 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אשר רבינוביץ, עו"ד, מפרק  
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א.צ. מוסך סומרום 1999 בע"מ
)ח"פ 51-287538-6(

)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 
רח'  המפרק,  אצל   ,9 00 בשעה   ,18 5 2015 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,2 שוויצר  אלברט 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אילן פורת, מפרק  

דרור שפיר - סוכנות לביטוח )2000( בע"מ
)ח"פ 51-300128-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25 11 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

דניאל טורם, מרח' חיים גלעד 9, פתח תקוה, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
המפרק  למען   1 4 2015 יום  עד  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
בצירוף  תביעותיו  את  יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל  

הוכחותיו עד לאותו יום - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2014 5 6, בשעה 
30 10, 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 

דניאל טורם, רו"ח, מפרק

אשכול שפיר - ניהול והחזקת סוכנויות בע"מ
)ח"פ 51-311546-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25 11 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 

דניאל טורם, מרח' חיים גלעד 9, פתח תקוה, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
המפרק  למען   1 4 2015 יום  עד  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
בצירוף  תביעותיו  את  יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל  

הוכחותיו עד לאותו יום - לא ייענה 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 2014 5 6, בשעה 
00 10, 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 

דניאל טורם, רו"ח, מפרק

א. עבאדה בנין והשקעות 1997 בע"מ
)ח"פ 51-245107-1(

בית ליליאן דיור מוגן לקשיש בע"מ
)ח"פ 51-267161-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברות מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 2015 3 10, התקבלה החלטה 
לפרק את החברות מרצון ולמנות את עבאדה ארנסט, מרח' דרך 

הים 98, חיפה, למפרק החברות 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

עבאדה ארנסט, מפרק

א. עבאדה בנין והשקעות 1997 בע"מ
)ח"פ 51-245107-1(

בית ליליאן דיור מוגן לקשיש בע"מ
)ח"פ 51-267161-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 2015 5 18, בשעה 00 9, אצל המפרק, רח' דרך 
הים 98, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות 

עבאדה ארנסט, מפרק  

א.צ. מוסך סומרום 1999 בע"מ
)ח"פ 51-287538-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
התקבלה   ,12 3 2015 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של  המניין 
מרח'  פורת,  אילן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 

אלברט שוויצר 2, חיפה, למפרק החברה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

אילן פורת, מפרק


