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

על–תנאי  שחרור  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לחוק   16 סעיף  ולפי  החוק(,  )להלן-  התשס"א-12001  ממאסר, 
בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת 
בית המשפט העליון, אני ממנה את אורלי סלע, שופטת בקצבה 

של בית דין אזורי לעבודה, ליושבת ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ג באלול התשע"ט )23 בספטמבר 2019(
)חמ 3-101-ה6(

אמיר אוחנה  
       שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

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

על–תנאי  שחרור  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
16 לחוק  ולפי סעיף  )להלן - החוק(,  ממאסר, התשס"א-12001 
בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת 
בית המשפט העליון, אני ממנה את אורי בן דור, שופט בקצבה 

של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי עד יום י"ג בחשוון התשפ"א )31 באוקטובר 
 .)2020

כ"ה בטבת התש"ף )22 בינואר 2020(
)חמ 3-101-ה6(

אמיר אוחנה  
       שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

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

על–תנאי  שחרור  לחוק   32 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 מאריך3 את מינויו של מרדכי ארגמן, שופט בקצבה 

של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים.

)1 בינואר  תוקף המינוי לשנתיים, מיום ד' בטבת התש"ף 
.)2020

כ"ה בכסלו התש"ף )23 בדצמבר 2019(
)חמ 3-101-ה6(

אמיר אוחנה  
       שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

י"פ התשע"ח, עמ' 7478.  3

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

על–תנאי  שחרור  לחוק   32 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ממאסר, התשס"א-12001 )להלן - החוק(,  ולפי סעיף 16 לחוק 
בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-21984, ובהסכמת נשיאת 
בית המשפט העליון, אני מאריך3 את מינויה של ברכה סמסון, 
ועדת  ראש  ליושבת  שלום,  משפט  בית  של  בקצבה  שופטת 

שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים,  מיום א' בכסלו התש"ף )29 בנובמבר 
.)2019

כ"ז בחשוון התש"ף )25 בנובמבר 2019(
)חמ 3-101-ה6(     אמיר אוחנה
     שר המשפטים

ס"ח התשס"א, עמ' 410; התשע"ח, עמ' 689.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  2

י"פ התשע"ח, עמ' 10594.  3

הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים 
שיידונו בבתי המשפט 

 לפי תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל 
)סדרי דין במצב חירום מיוחד(, התשנ"א-1991

המשפט  בתי  לתקנות  3)ה(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיוחד(,  חירום  במצב  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות 
התשנ"א-11991 )להלן - התקנות(, אני קובע כי נוסף על סוגי 
בתקופת  לתקנות,   )5( עד  3)א()1(  בתקנה  המנויים  העניינים 
מיוחד  חירום  מצב  בדבר  המשפטים  שר  הודעת  של  תוקפה 

יישמעו סוגי העניינים המפורטים להלן:

בית המשפט העליון  .1

עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק; )א( 

אזרחיים  פליליים,  בעניינים  דחופים  ערעור  הליכי  )ב( 
ומינהליים;

הליכים דחופים המתבררים בפני דן יחיד בבית המשפט  )ג( 
העליון.

בתי המשפט המחוזיים  .2

עניינים פליליים )א( 

סתר,  האזנת  חוק  לפי  צווים  פרסום,  איסור  צו   )1(
העדות  ושמיעת  מוקדמת  עדות  לגביית  בקשה 
עצמה, ביטול צו הבאה, בקשה להטלה או ביטול 
לביטול  בקשות  מהארץ,  יציאה  עיכוב  צו  של 
ובקשה  קנס  אי–תשלום  עקב  מאסר  פקודת 
תחילת  לדחיית  בקשה  דין,  גזר  ביצוע  לעיכוב 
המבחן  שירות  מטעם  בקשה  מאסר,  עונש  ריצוי 
לרבות  שירות,  עבודות  על  הממונה  ומטעם 
בקשות להארכתן ובקשות לעיון חוזר; צווי פיקוח 
מפני  הציבור  על  הגנה  חוק  לפי  מין  עברייני  על 
עברייני מין, התשס"ו-22006, וצווי הגנה לפי חוק 
נפגע  לסביבת  מין  עבריין  חזרתו של  על  מגבלות 

עבירה, התשס"ה-32004;
    

ק"ת התשנ"א, עמ' 446; התשע"ב, עמ' 196.  1

ס"ח התשס"ו, עמ' 234.  2

ס"ח התשס"ה, עמ' 6.  3
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בבתי  שניתנו  החלטות  על  ערעורים/עררים   )2(
לשמוע  יש  כי  שנקבע  בעניינים  שלום  משפט 

אותם בתקופת שעת החירום; 

בקשה למעצר מינהלי;  )3(

דיון בבקשה לאישור מניעת מפגש עם עורך דין או   )4(
הארכה של תקופת מניעת המפגש עם עורך דין; 

ערר על מניעת מפגש עם עורך דין;  )5(

חוק  לפי  פסיכיאטרית  ועדה  החלטת  על  ערעור   )6(
טיפול בחולי נפש, התשנ"א-41991;

כתב  הקראת   - עצור  הוא  הנאשם  שבו  בהליך   )7(
האישום ודיון עד לסיום המשפט.

עניינים אזרחיים )ב( 

משפט  בבתי  שניתנו  החלטות  על  ערעורים   )1(
השלום, בעניינים שנקבע לגביהם כי יש לשמוע 

אותם בתקופת שעת החירום;

הליכים(  עיכוב  )לרבות  זמניים  לסעדים  בקשות   )2(
ולביטולם;

בקשות של פקידי שומה שהוגשו לפי סעיף 194   )3(
לפקודת מס הכנסה5;

גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות   )4(
עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-61999.

עניינים מינהלים )ג( 

לעניינים  משפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  ביניים  צווי   
מינהליים, התש"ס-72000.

בית הדין לימאות )ד( 

הדין  בבית  אוניות  לשחרור  או  למעצר  בקשות 
לימאות;

בתי  לנוער,  שלום  משפט  בתי  לרבות  שלום,  משפט  בתי   .3
משפט לתעבורה, בתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט 

לעניינים מקומיים

עניינים פליליים )א( 

צווים - בקשות שעניינן צווים, כגון צו חיפוש, צו   )1(
תפיסה, צו מסירת תפוס, צו איסור פרסום, בקשה 
להטלה או ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, צו לקבלת 
נתוני תקשורת, לרבות בקשות להארכתם ובקשות 
חוק  לפי  מין  עברייני  על  פיקוח  צווי  חוזר;  לעיון 
הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006, 
וצווי הגנה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין 

מין לסביבת נפגע עבירה, התשס"ה-2004;

סעיף  לפי  שנקבעו  מהיר"  "שיפוט  עבירות   )2(
משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק   239
התשמ"ב-81982, ולפי סעיף 44 לתקנות סדר הדין 

הפלילי, התשל"ד-91974;

בקשות - בקשה לגביית עדות מוקדמת ושמיעת   )3(
העדות עצמה, בקשה לביטול צו הבאה, לדחיית 
גזר  ביצוע  לעיכוב  מאסר,  עונש  ריצוי  תחילת 
קנס,  אי–תשלום  עקב  מאסר  פקודת  לביטול  דין, 
לעיכוב ביצוע או דחיית ביצוע של צווי הריסה 
וצווי סגירה, לאישור צו הפסקה מינהלי, לחקירת 
המבחן  שירות  מטעם  בקשות  וכן  מוות  סיבת 
לרבות  שירות,  עבודות  על  הממונה  ומטעם 

בקשות להארכתן ובקשות לעיון חוזר;

כתב  הקראת   - עצור  הוא  הנאשם  שבו  בהליך   )4(
האישום ודיון עד לסיום המשפט, לרבות בדיון לפי 
סעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, 

התשמ"ב-1982.

עניינים אזרחיים )ב( 

הליכים  עיכוב  לרבות  זמניים,  לסעדים  בקשות   )1(
ובכלל זה עיכוב הליכי הוצאה לפועל, ולביטולם;

גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות   )2(
עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ט-1999;

מאיימת,  הטרדה  למניעת  החוק  לפי  הליכים   )3(
התשס"ב-102001.

במשפחה,  אלימות  למניעת  החוק  לפי  הליכים   )4(
התשנ"א-111991, לרבות צווי הגנה;

עם  באנשים  )טיפול  הסעד  חוק  לפי  הליכים   )5(
מוגבלות שכלית-התפתחותית(, התשכ"ט-121969.

ענייני תעבורה  )ג( 

עניינים פליליים כאמור בסעיף )1( לעיל;  )1(

בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד לתום ההליכים;  )2(

עבירות "שיפוט מהיר" לפי פקודת התעבורה;  )3(

בקשה לביטול פסילה מינהלית או להארכתה;  )4(

בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר;   )5(

בקשות לביטול הודעת איסור שימוש מינהלי ברכב.  )6(

ענייני משפחה )ד( 

במשפחה,  אלימות  למניעת  החוק  לפי  הליכים   )1(
התשנ"א-1991, לרבות צווי הגנה;

דחופים,  במקרים  אפוטרופוס  למינוי  בקשות   )2(
לרבות בקשות לנקיטת אמצעי שמירה לפי סעיף 
והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  לחוק   68

התשכ"ב-131962;

)טיפול והשגחה(,  נזקקות לפי חוק הנוער  הליכי   )3(
התש"ך-141960;

לרבות  אימוץ,  בענייני  דחופים  לסעדים  בקשות   )4(
ילדים,  אימוץ  לחוק  12)ג(  סעיף  לפי  בקשה 

התשמ"א-151981;
      

ס"ח התשנ"א, עמ' 58.  4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  5

ק"ת התשנ"ט, עמ' 802.  6

ס"ח התש"ס, עמ' 190.  7

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.  8

ק"ת התשל"ד, עמ' 1200.  9

      
ס"ח התשס"ב, עמ' 6.  10

ס"ח התשנ"א, עמ' 138.  11

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132.  12

ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.  13

ס"ח התש"ך, עמ' 52.  14

ס"ח התשמ"א, עמ' 293.  15
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עניינים מקומיים )ו( 

בלי לגרוע מרשימת העניינים הפליליים המפורטים לעיל -  

בהתאם  מגורים  למקום  מפקח  לכניסת  בקשה   )1(
והבנייה,  התכנון  לחוק  206)א()4()ב(  לסעיף 

התשכ"ה-201965 )להלן - חוק התכנון והבנייה(;

בקשה למתן צו חיפוש לפי סעיף 206)ב()3( לחוק   )2(
התכנון והבנייה;

וביטול  מינהליים  צווים  ביצוע  לעיכוב  בקשות   )3(
צווים מינהליים, לרבות צווי איסור שימוש ברכב 

על פי סעיף 218 לחוק התכנון והבנייה;

י'  פרק  לפי  שיפוטיים  לצווים  הקשורות  בקשות   )4(
סימן ה' לחוק, למעט בקשות לפי סעיף 239 לחוק 

התכנון והבנייה;

אכיפה  ואמצעי  דין  גזרי  ביצוע  לעיכוב  בקשות   )5(
נוספים, לפי פרק י' סימן ח' לחוק התכנון והבנייה.

בית  נשיא  מסמכות  לגרוע  כדי  זו  בהודעה  באמור  אין 
שהנשיא  משפט  בית  אותו  של  אחר  שופט  לרבות  משפט, 
קבע, להורות, מטעמים שיירשמו, כי הליך מסוים הנמנה עם 
העניינים המפורטים בתקנות ובהודעה זו לא יידון, או שהליך 

מסוים שאינו נמנה עמהם - יידון. 

י"ט באדר התש"ף )15 במרס 2020(
)חמ 3-5980(     יגאל מרזל

       מנהל בתי המשפט
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  20

הודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר סוגי 
עניינים שיידונו בבתי הדין לעבודה 

לפי תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, 
התשנ"א-1991 

הדין  בית  לתקנות  3)א()1(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, התשנ"א-11991 )להלן 
שר  הודעת  של  תוקפה  בתקופת  כי  קובעת  אני  התקנות(,   -
העניינים  סוגי  יישמעו  מיוחד  חירום  מצב  בדבר  המשפטים 

המפורטים להלן:

בית הדין הארצי  .1

סכסוך קיבוצי; )א( 

כן  אם  אלא  לעבודה,  הארצי  הדין  לבית  ערעורים  )ב( 
שהיא  שופט  או  לעבודה  הארצי  הדין  בית  נשיאת 

מינתה לכך החליטו אחרת.  

בית הדין האזורי   .2

סכסוך קיבוצי; )א( 

בקשות לסעד ביניים; )ב( 

הגנת  בחוק  כמשמעותו  עבודה  שכר  על  תובענות  )ג( 
על  עולה  אינו  השכר  אם  התשי"ח-21958,  השכר, 

הסכום שנקבע לעניין סעיף 27)ב( לחוק;

בקשות הנוגעות להליכים זמניים; )ד( 

בקשות לגביית עדות מוקדמת; )ה( 

זמני  לסעד  בבקשה  החל  בהם  שהדיון  סע"ש  תיקי  )ו( 
והוחלט על ניהול הדיון בתובענה העיקרית;

לרבות  חטוף,  קטין  של  החזרתו  בעניין  תובענה   )5(
ילדים  )החזרת  האג  אמנת  חוק  לפי  תובענה 

חטופים(, התשנ"א-161991;

בקשות לצווים במעמד צד אחד, לסעדים זמניים   )6(
החלטה;  ביצוע  לעיכוב  בקשות  וכן  ולביטולם 
זמניים, לצו לשמירת  זה, בקשות למזונות  בכלל 
מצב קיים, לצו עיקול ולצו עיכוב יציאה מהארץ;

בקשות לסעדים דחופים לפי תקנה 12)א( לתקנות   )7(
)הוראת  משפחה  בסכסוכי  התדיינויות  להסדר 

שעה(, התשע"ו-172016, כמפורט להלן:

בקשה לאישור פעולה רפואית דחופה בקטין  )א( 
פסיכיאטרי  ואשפוז  טיפול  בדיקה,  לרבות 

דחופים כשאין הסכמה בין ההורים;

בקשה להנפקת דרכון ולאישור ליציאת קטין  )ב( 
קבוצתית  חינוכית  לפעילות  לארץ  לחוץ 
לכן  קודם  צפוי  היה  שלא  אחר  לצורך  או 
כשהיציאה אמורה להתקיים בתוך 30 ימים 

ממועד הגשת הבקשה;

בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין  )ג( 
הבטחת קשר של קטין עם כל אחד מהוריו, 
לפגישת  המתנה  שבהם  חריגים  במקרים 
ממש  של  נזק  תגרום  הראשונה  המהו"ת 

לצדדים או לילדיהם, לפי העניין;

כשהנתבע  לגירושין  דחופה  תובענה  )ד( 
בישראל,  נמצא  לישראל  מחוץ  המתגורר 
או בנסיבות מיוחדות אחרות, והכול ובלבד 
ההליכים  עיכוב  תקופת  לתום  שהמתנה 

עשויה למנוע את התרת הנישואין;

ההליכים  עיכוב  תקופת  לקיצור  דחופות  בקשות   )8(
בסכסוכי  התדיינויות  להסדר  בחוק  כהגדרתה 
משפחה )הוראת שעה(, התשע"ה-182014, כמפורט 

להלן:

למסגרת  ילד  העברת  בעניין  דחופה  בקשה  )א( 
חינוכית;

בקשה דחופה לעניין טיפול פסיכולוגי בקטין. )ב( 

ענייני נוער )ה( 

עניינים פליליים כאמור בסעיף )1( לעיל, לרבות   )1(
הנוער  לחוק  10יד  סעיף  לפי  תנאים  הארכת 
)שפיטה, ענישה ודרכי טיפול(, התשל"א-191971, 
ולמעט עבירות "שיפוט מהיר" המפורטות בסעיף )3(;

סוציאלית  עובדת  ידי  על  המוגשות  בקשות   )2(
בדיקה  לביצוע  חירום,  צו  לאישור  נוער,  לחוק 
פסיכיאטרית או לאשפוזים פסיכיאטריים, לנקיטה 
הנוער  חוק  לפי  וזאת  דחופים  זמניים  באמצעים 

)טיפול והשגחה(, התש"ך-1960, או להארכתם; 

)טיפול  הנוער  חוק  לפי  נזקקות  בתיקי  דיונים   )3(
והשגחה(, התש"ך-1960.

      
ס"ח התשנ"א, עמ' 148.  16

ק"ת התשע"ו, עמ' 1580.  17

ס"ח התשע"ה, עמ' 116.  18

ס"ח התשל"א, עמ' 134.  19

      
ק"ת התשנ"א, עמ' 447.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 86.  2
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לערוך שינויים בתכנית הראשית בפרק "היתרים למתקנים   .2
פוטו וולטאיים";

הוספת אפשרות לאשר היתר למיתקן פוטו–וולטאי במקומות   .3
האלה:

על גג חממות; א. 

בייעוד של דרך בשטח מחלף; ב. 

בשטחי תכניות למטמנות; ג. 

על גבי מאגרים ובריכות דגים קיימים שהוקמו מתוקף  ד. 
חוק המים וחוק הניקוז;

בייעוד של בית עלמין; ה. 

במיתקנים ביטחוניים; ו. 

קביעת הנחיות לאישור שימוש של מיתקני אגירה בתכניות   .4
מפורטות למיתקנים פוטו–וולטאיים;

מפורטות  בתכניות  אגירה  מיתקני  של  שימוש  הוספת   .5
מאושרות, על פי הרשימה בנספח מספר 2.

במינהל  נמצאת  האמורה  התכנית  התכנית:  הצגת  מקום 
ירושלים, טל' -074 12, גבעת שאול,  התכנון, רח' בית הדפוס 

7578137, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 04-6508553;

מחוז חיפה, רח'  פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 04-8633451/2;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 9788459/61- 08;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל' 03-7632603;

מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263;

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.08-6263791

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 
או  בקרקע,  המעוניין  כל   .www.iplan.gov.il בכתובת:  התכנון 
בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית 
רשאי להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית עד יום א' בניסן 
לתכנון  הארצית  המועצה  למזכיר   )2020 במרס   26( התש"ף 
הפנייה   .9195016 ירושלים   ,6158 ת"ד  בלבד,  ואליו  ולבנייה 
למועצה הארצית תהיה בכתב, בשלושה העתקים ותכלול פרטי 
דואר  נייד,  טלפון  פקס,  טלפון,  )כתובת,  מלאים  התקשרות 
העובדות  את  המאמת  בתצהיר  תלווה  הפנייה  אלקטרוני(. 
יינתן בפני עורך דין או אדם  שעליהן היא מסתמכת; התצהיר 

אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

י"ט בטבת התש"ף )16 בינואר 2020(
)חמ 3-697-ה2(                             זאב בילסקי

יושב ראש המועצה הארצית  
לתכנון ולבנייה  

 סרוק לצפייה במסמכים 

ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  מכוח  הליכים  )ז( 
התשנ"ד-31994; 

הליכים מול המוסד לביטוח לאומי שעניינם הבטחת  )ח( 
הכנסה, דמי אבטלה וגמלת סיעוד;

התעסוקה,  שירות  לחוק   43 סעיף  לפי  ערעורים  )ט( 
התשי"ט-41959.

בית  נשיאת  מסמכות  לגרוע  כדי  זו  בהודעה  באמור  אין 
אחר  שופט  או  אזורי  דין  בית  נשיא  או  לעבודה  הארצי  הדין 
שהם קבעו לכך, להורות על שמיעת הליך מסוים אחר אם ראו 

לעשות כן מטעמים שיירשמו. 

י"ט באדר התש"ף )15 במרס 2020(
)חמ 3-5982(      ורדה וירט ליבנה

                                          נשיאת בית הדין הארצי לעבודה
ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.  3

ס"ח התשי"ט, עמ' 32.  4

 
הודעה בדבר קביעת נקודות ונתיבים שדרכם ייכנס 

 כלי טיס למרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, 
יצא ממנו או יחלוף בו 

לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

הטיס,  לחוק  ו–84  ו–)ב(  83)א(  לסעיפים  בהתאם 
התשע"א-12011  )להלן - החוק(, אני מודיע כי בתוקף סמכותם 
להגנת הסביבה,  לחוק, בהתייעצות עם השר  81)א(  סעיף  לפי 
והבטיחות  התחבורה  שר  קבעו  לחוק,  204)ב(  לסעיף  ובהתאם 
בדרכים ושר הביטחון נקודות ונתיבים שדרכם ייכנס כלי טיס 
למרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, יצא ממנו או יחלוף בו, 

מגבולו המערבי של מרחב הפיקוח האמור.

והנתיבים  הנקודות  קביעת  בדבר  ההחלטה  של  תוקפה 
כאמור, מיום א' בניסן התש"ף )26 במרס 2020(.

י"ט באדר התש"ף )15 במרס 2020(
)חמ 3-5929(                            יואל פלדשו

    מנהל רשות התעופה האזרחית
ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

תמ"א 10/ד/2/10 - תכנית מיתאר ארצית למיתקנים 
פוטו–וולטאיים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
)3 בדצמבר 2019(,  בישיבתה מס' 635, מיום ה' בכסלו התש"ף 
ארצית  מיתאר  תכנית  10/ד/2/10:  על העברת תמ"א  החליטה 
למיתקנים פוטו–וולטאיים )להלן - התכנית(, להערות הוועדות 
המחוזיות לפי סעיף 52 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, 

ולהשגות הציבור.

מטרות התכנית: 

מבונים  בשטחים  פוטו–וולטאיים  מיתקנים  הקמת  לעודד   .1
וצמצום  בקרקע  השימוש  ייעול  תוך  כפול,  ובשימוש 

הקמתם על הקרקע בשטחים פתוחים;

      
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אטנה אם - שירותים טכנולוגיים וסחר כללי בע"מ
)ח"פ 51-418251-8(

)בפירוק מרצון(

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

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

ולמנות את מרדכי משיח, מרח' ויצמן 51, חולון, 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.

 ,29.5.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  09.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מרדכי משיח, מפרק

א.ר רימון ניהול בתי קפה 2017 בע"מ
)ח"פ 51-554104-3(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  לסעיפים 321)א(  בזה הודעה בהתאם  נמסרת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 24/2/2020, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי שמואל 

פרץ, מרח' הבונים 16, ת"ד 8205, נתניה 4250465, 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.

 ,25.6.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  בכתובת  16.00, במשרדי המפרק,  בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי שמואל פרץ, עו"ד, מפרק

קיי - ריקס בע"מ
)ח"פ 51-415812-0(

)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   ,21/2/2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ולמנות את אלי  לפרק את החברה מרצון  חוקי  במניין  החלטה 

קרן, מרח' עולי הגרדום 5, פתח תקווה, למפרק החברה.

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 ז' באדר התש"ף 
)3 במרס 2020(, בתיק בד"מ 018/2018, החליט להטיל על אברהם 
במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,27134 מס'  רישיון  המר, 
עריכת הדין לתקופה של 6 חודשים במצטבר לכל עונש השעיה 

אחר שהוא מרצה.

בכסלו  כ"ז  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 22( א' בתמוז התשצ"א  יום  עד   ,)2030 )23 בדצמבר  התשצ"א 

ביוני 2031(.

כ' באדר התש"ף )16 במרס 2020(
)חמ 3-94(                                           אורי אלפרסי

המנהל הכללי של 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 בירושלים, בשבתו ביום ז' באדר התש"ף 
)3 במרס 2020(, בתיק בד"מ 025/2018, החליט להטיל על אברהם 
במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,27134 מס'  רישיון  המר, 
עריכת הדין לתקופה של 6 חודשים במצטבר לכל עונש השעיה 

אחר שהוא מרצה.

בתמוז  ב'  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
התשצ"א )23 ביוני 2031(, עד יום ז' בטבת התשצ"ב )22 בדצמבר 

.)2031

כ' באדר התש"ף )16 במרס 2020(
)חמ 3-94(      אורי אלפרסי

המנהל הכללי של 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 בירושלים, בשבתו ביום ז' באדר התש"ף 
)3 במרס 2020(, בתיק בד"מ 026/2018, החליט להטיל על אברהם 
במקצוע  מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,27134 מס'  רישיון  המר, 
עריכת הדין לתקופה של חודשיים במצטבר לכל עונש השעיה 

אחר שהוא מרצה.

תוקף ההשעיה, מסיום השעיה קודמת, יום ח' בטבת התשצ"ב 
)23 בדצמבר 2031(, עד יום י' באדר התשצ"ב )22 בפברואר 2032(.

כ' באדר התש"ף )16 במרס 2020(
)חמ 3-94(      אורי אלפרסי

המנהל הכללי של לשכת    
  עורכי הדין

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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התקבלה   ,14/3/2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 
ינאי מזרחי, מרח' חטיבת אלכסנדרוני 5, רמת השרון 4730705, 

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.

 ,14.7.2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ינאי מזרחי, מפרק

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.

 ,30.6.2020 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.
אלי קרן, מפרק

ורבל י.מ. בע"מ
)ח"פ 51-606478-9(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

עראקי חיים 3, ירושלים, אצל 51587311521.4.20209:00חוות טעת הלב בע"מ
יהודית וינר

עו"ד זואי 
קביליו

י.מ.ח ניהול יעוץ 
יזמות והשקעות בע"מ

אילנית 12, רמת גן, אצל מנהל 51284564517.4.202010:00
החברה יואל

מרקוס יואל

ש.ר. עידן תכשיטים 
בע"מ

שד' העצמאות 9, יבנה, אצל מנהל 51274145522.4.202010:00
החברה רוני אבוטבול

רוני אבוטבול

טרייאנגל 
טכנולוגיות בע"מ

רב אשי 1, תל אביב, אצל פומרנץ 51124635719.4.20209:00
אמיר

פומרנץ אמיר

סמ' התמר 2, רחובות, אצל מנהל 51216505122.4.202010:00עדן מידן בע"מ
החברה מסיקה אברהם

מסיקה 
אברהם

ק.ר. יבולי הערבה 
בע"מ

עודד 16, תל אביב, אצל מנהל החברה 51353565822.4.202010:00
רונן קצב

רונן קצב

מיצויוסי מכל מקום 
לכל מקום בע"מ

כפר אדומים 21, אצל מנהל החברה 51355509422.4.202010:00
זך יוסף

זך יוסף

בצלאל 28, רמת גן, אצל מנהל 51222501222.4.202010:00אם.אפ.טי. גרופ בע"מ
החברה איליה מוירר

איליה מוירר

קיו וואסקו מסחר 
בינלאומי בע"מ

באקה אל גרביה, אצל מנהל 51440323722.4.202010:00
החברה גיאהד עלושי

גיאהד עלושי

אינטראקט פתוח 
ארגוני וניהול 
שינויים בע"מ

מעלה צביה, אצל מנהל החברה 51304810822.4.202010:00
שלום אורן

שלום אורן

בית ישראל וליאת 
בע"מ

שמואל הנציב 24, נתניה, אצל 51216139922.4.202010:00
מנהל החברה מנחם צבי מאנדל

מנחם צבי 
מאנדל

אוראל נ.ד. יבוא 
ושיווק חלקי חילוף 

לרכב בע"מ

דרך השבע 3, אזור, אצל מנהל 51378610322.4.202010:00
החברה אוראל כהן

אוראל כהן

זבוטינסקי 118, בני ברק, אצל מנהל 51109466622.4.202010:00אקוויפ בע"מ
החברה יעקב אורטס

יעקב אורטס
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

גירו דודלוינסקי 61, תל אביב, אצל גירו דוד51288298622.4.202010:00ר.ש.נ סחר בע"מ

דרך מנחם בגין 7, רמת גן, אצל 51384367222.4.202010:00רויאל קפיטל בע"מ
בנימין קליין

בנימין קליין

רונן קצבשלם 1, רמת גן, אצל רונן קצב51309634722.4.202010:00ק.ר נקודת חן בע"מ

עדי ר.א. שיווק 
ומסחר בע"מ

רונן קצבעודד 16, תל אביב, אצל רונן קצב51397893222.4.202010:00

פירסט מידל טיסט 
טריידינג בע"מ

אליק מנינגרדובר 9, רעננה, אצל אליק מנינגר51326963922.4.202010:00

מידד דלתה מגורים 
בע"מ

אבן גבירול 2, תל אביב, אצל יעקב 51543487622.4.202010:00
דנציגר

יעקב דנציגר

אדיארו משרד קניות 
בע"מ

בן גוריון 22, הרצליה, אצל עידו 51276588422.4.202010:00
אהרונסון

עידו 
אהרונסון

מגל תקשורת ושיווק 
2008 בע"מ

משכית 2, הרצליה, אצל אברון 51408231222.4.202010:00
לוצ'יאנו

אהרון 
לוצ'יאנו

מיטל חיהפועלים 23, ב"ש, אצל מיטל חי5149682622.4.202010:00שי לי קייק חי בע"מ

פדילה השקעות 
ושיווק בע"מ

טארק עבד אל חי 27, טירה, אצל 51496532622.4.202010:00
פאדי פדילה

פאדי פדילה

מציאון יבוא שיווק 
וייצור צעצועים בע"מ

כפר גלעדי 35, תל אביב, אצל גבאי 51335188222.4.202010:00
יורם

גבאי יורם

אלי טרכובסקי פינלנד 7א, חיפה51267567926.4.20209:00סנטרי קום בע"מ
טלמור

אביב פרויקטים 
בע"מ

יעקב כהןה' באייר 11, אשדוד, אצל יעקב כהן51310428122.4.202010:00

אשר כהן חלקי 
חילוף לרכב בהנהלת 
אוראל ונוי כהן בע"מ

דרך השבעה 3, אזור, אצל אוראל 51376006622.4.202010:00
כהן

אוראל כהן

כהן נהוראי 
פרויקטים בע"מ

יעקב כהןה' באייר 11, אשדוד, אצל יעקב כהן51324371722.4.202010:00

רסל ריסורסס 
הולדינגס בע"מ

שמואל הנציב 24, נתיבות, אצל 51352607922.4.202010:00
מנחם צבי מאנדל

מנחם צבי 
מאנדל

מפה - פוזיילוב 
השקעות בע"מ

עו"ד שרון שוהם 5, רמת גן51504324819.4.202010:00
אביקזר

אבי עובד לוי 
ובניו )בניה פיתוח 

והשקעות( בע"מ

לוי יצחקנווה דניאל, אצל לוי יצחק51153033922.4.202010:00

המלאכה 8, אור יהודה, אצל שלום 51143856622.4.202010:00אלומיניום אבנר בע"מ
אבנר

שלום אבנר

אודי בר פרויקטים 
בע"מ

אצל 51408025822.4.202010:00  ,22/12  3 מבנה  אופיר,  פארק 
מנהל החברה שני אודי

שני אודי

ד. בקרמן חברת 
עורכי דין בע"מ

דורון בקרמןהיצירה 3, רמת גן, אצל דורון בקרמן51421903922.4.202010:00

פקר תקשורת 
בינלאומית )97( בע"מ

נירה פקרבארי 56, תל אביב, אצל נירה פקר51253607919.4.202009:00
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