רשומות

ילקוט הפרסומים
ד' בכסלו התשע"ח

7625
עמוד

 22בנובמבר 2017
עמוד
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צו הגנה לסמל עיריית קריית ביאליק
לפי חוק הגנת סמלים ,התשל"ה1974-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק הגנת סמלים,
התשל"ה ,11974-אני מצווה כי הסמל של עיריית קריית ביאליק
הנתון בזה יהיה סמל מוגן:

התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .38488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
כ"ג באלול התשע"ז ( 14בספטמבר )2017
(חמ -3-95ה)4
3

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
י"פ התשס"ט ,עמ'  ;5765התשע"ז ,עמ' .8488

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
ו' באלול התשע"ז ( 28באוגוסט )2017
(חמ -3-163ה)2
אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
1

ס"ח התשל"ה ,עמ' .22

צו הגנה לסמל המועצה המקומית קריית עקרון
לפי חוק הגנת סמלים ,התשל"ה1974-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק הגנת סמלים,
התשל"ה ,11974-אני מצווה כי הסמל של המועצה המקומית
קריית עקרון הנתון בזה יהיה סמל מוגן:

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:
ת"י  32חלק  - 1.1תקעים ובתי–תקע לשימוש ביתי ולשימושים
דומים :תקעים ובתי–תקע חד–מופעיים לזרם שאינו גדול
מ– 16אמפר  -דרישות כלליות ,מיוני ;22012
במקומו יבוא:
ת"י  32חלק  - 1.1תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים
דומים :תקעים ובתי תקע חד–מופעיים לזרם שאינו גדול
מ– 16אמפר  -דרישות כלליות ,מאוגוסט .2017
התקן יופקד במקומות המפורטים בתיקון הודעה בדבר
המקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסם בילקוט הפרסומים
 ,7566התשע"ז ,עמ' .38488
תחילתה של אכרזה זו  90ימים מיום פרסומה.
כ"ו באלול התשע"ז ( 17בספטמבר )2017
(חמ -3-95ה)4
1
2

ו' באלול התשע"ז ( 28באוגוסט )2017
(חמ -3-163ה)2

3

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים
1

אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשע"ב ,עמ' .5415
י"פ התשס"ט ,עמ'  ;5765התשע"ז ,עמ' .8488

הודעה בדבר קביעת תקנים

ס"ח התשל"ה ,עמ' .22

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי

בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג , 1953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

אני מכריז ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (8ה) לחוק התקנים,
התשי"ג ,11953-כי מכון התקנים הישראלי החליף ,באישורי,
את התקן הרשמי הזה:

ת"י  413חלק  - 3תכן לעמידות ברעידות אדמה :הערכה ושיפור
של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה ,מיולי  2017בא
במקום המהדורה מדצמבר ;2003

1

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

ת"י  1268חלק  - 6מזרקים ומחטים :מחטים היפודרמיות
לשימוש חד–פעמי  -קידוד צבע לזיהוי ,מאוגוסט ,2002
וגיליון תיקון מס'  1ממרס ;22011
במקומו יבוא:
ת"י  1268חלק  - 6מזרקים ומחטים :מחטים היפודרמיות
לשימוש חד–פעמי  -קידוד צבע לזיהוי ,מאוגוסט .2017
1
2

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשס"ב ,עמ'  ;3970התשע"א ,עמ' .3475

1 554

ת"י  900חלק  - 2.13בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים
דומים :דרישות מיוחדות למכשירי טיגון בשמן עמוק,
למחבתות ולמכשירים דומים ,מיולי  2017בא במקום
המהדורה מיוני ;2012
ת"י  1001חלק  - 2.4בטיחות אש בבניינים :מערכות פינוי עשן
בבניינים חד–קומתיים ,למעט בנייני מגורים ,מיולי 2017
בא במקום המהדורה מיולי ;2013
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

ת"י  1918חלק  - 5.2נגישות הסביבה הבנויה :יחידות אכסון
מיוחדות ,מיולי ;2017
ת"י  1918חלק  - 5.2נגישות הסביבה הבנויה :יחידות דיור
נגישות ויחידות דיור בנות–התאמה ,מיולי ;2017
ת"י  - 17741כללים טכניים כלליים למדידה ,לחישוב ולאימות
של חיסכון באנרגיה בפרויקטים ,מיולי ;2017
ת"י  - 17743חיסכון באנרגיה  -הגדרת מסגרת מתודולוגית
ישימה לחישוב ולדיווח של חיסכון באנרגיה ,מיולי ;2017
ת"י  - 50047חיסכון באנרגיה  -קביעה של חיסכון באנרגיה
בארגונים ,מיולי ;2017
ת"י  60079חלק  - 13אטמוספרות נפיצות :הגנה על ציוד
באמצעות חדר המוגן בלחץ " "Pובאמצעות חדר מאוורר
באופן מלאכותי " ,"Vמיולי  2017בא במקום המהדורה
מנובמבר ;2013
ת"י  60079חלק  - 29.1אטמוספרות נפיצות :גלאי גז  -דרישות
ביצועים בעבור גלאי גזים דליקים :מיולי  2017בא במקום
המהדורה מינואר .2015
ח' באב התשע"ז ( 31ביולי )2017
(חמ -3-96ה)1
אילן כרמית
ממלא מקום המנהל הכללי של
מכון התקנים הישראלי

הודעה על מינוי חברי ועדת הפטורים והמיזוגים
לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ"ח1988-
אני מודיעה כי בהתאם לסעיף (23ג) לחוק ההגבלים
העסקיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) מינה שר הכלכלה
והתעשייה חברי ועדת הפטורים והמיזוגים כמפורט להלן:
חבר הוועדה

1

מועד המינוי

קבוצה

אשר דויטש

נציג ציבור

כ"ט באב התשע"ז
( 21באוגוסט )2017

איתן לסרי

נציג ציבור

י' בתמוז התשע"ז
( 4ביולי )2017

מירב מועלם

עובד המדינה

י' בתמוז התשע"ז
( 4ביולי )2017

אופיר בשן

נציג ציבור

י"ט באדר התשע"ז
( 17במרס )2017

יואל ליפובצקי

עובד המדינה

ב' באדר התשע"ז
( 28בפברואר )2017

עוז כ"ץ

עובד המדינה

ב' באדר התשע"ז
( 28בפברואר )2017

אמיר רשף

עובד המדינה

ב' באדר התשע"ז
( 28בפברואר )2017

שי צפריר

נציג ציבור

י"ד בתמוז התשע"ו
( 20ביולי )2016

ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;128התשע"ב ,עמ' .382

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

חבר הוועדה
שירה ברלינר-פולג

קבוצה

מועד המינוי

עובדת המדינה ז' באדר ב' התשע"ו
( 17במרס )2016

בהתאם לסעיף 23ד לחוק תקופת מינויים אלה לשלוש
שנים ממועד המינוי
י"ב באלול התשע"ז ( 3בספטמבר )2017
(חמ -3-682ה)1
אנג'לה טטרואשוילי
רשמת ההגבלים העסקיים

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום י' באב התשע"ז ( 2באוגוסט
 ,)2017בתיק בד"א  ,062/2017החליט להטיל על עורך דין שרגא
בלזר ,רישיון מס'  ,9065עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום ח' באב התשע"ז ( 31ביולי  )2017עד
יום י' בחשוון התשע"ח ( 30באוקטובר .)2017
י' באב התשע"ז ( 2באוגוסט )2017
(חמ )3—94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ד בתמוז התשע"ז (18
ביולי  ,)2017בתיק בד"א  ,020/2017החליט להטיל על מר אורי
אילון ,רישיון מס'  ,22971עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה חודשים (במקום
עונש ההשעיה שהוטל עליו בתיק בד"מ  )72/16במצטבר לעונש
השעיה שהוא מרצה.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום כ"ב בתשרי
התשע"ט ( 1באוקטובר  )2018עד יום י"ב בתשרי התשפ"א (30
בספטמבר .)2020
כ"ה בתמוז התשע"ז ( 19ביולי )2017
(חמ )3—94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

1555

של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ד בתמוז התשע"ז (18
ביולי  ,)2017בתיק בד"א  ,034/2017החליט להחמיר עם העונש
שהוטל על שי חיימוב ,רישיון מס'  ,37116בתיק בד"מ 98/13
לעונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של
שנים עשר חודשים במצטבר לכל עונש השעיה אחר שהוא
מרצה.
בהתאם לאמור לעיל ,תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה
קודמת ,מיום ח' בטבת התשפ"ד ( 17בדצמבר  )2023עד יום ט"ו
בכסלו התשפ"ה ( 16בדצמבר .)2024
כ"ה בתמוז התשע"ז ( 19ביולי )2017
(חמ )3—94

מנדלבוים ,רישיון מס'  ,3007עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים בניכוי השעיה
שכבר רוצתה.
תוקף ההשעיה ,בניכוי השעיה שכבר רוצתה ,מיום ט"ו
בתשרי התשע"ח ( 5באוקטובר  )2017עד יום ג' בתשרי התשע"ט
( 12בספטמבר .)2018
כ"ו בתשרי התשע"ח ( 16באוקטובר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום כ"ג בתמוז התשע"ז (17
ביולי  ,)2017בתיק בד"א  ,108/2016החליט להטיל על אריה
בן ארי ,רישיון מס'  ,8874עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של חמישה חודשים במצטבר לכל תקופת
השעיה אחרת שהוטלה עליו.
כ"ד בתמוז התשע"ז ( 18ביולי )2017
(חמ )3—94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין ירושלים ,בשבתו ביום ח' בתשרי
התשע"ח ( 28בספטמבר  ,)2017בתיק בד"מ  ,037/2015החליט
להטיל על אברהם המר ,רישיון מס'  ,27134עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנתיים במצטבר
לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליו.
כ"ו בתשרי התשע"ח ( 16באוקטובר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי ירושלים,
בשבתו ביום כ"ז בטבת התשע"ז ( 25בינואר  ,)2017בתיק עמל"ע
( 59333-11-16בד"א  ,)108/15החליט להטיל על עורך דין יוסף
שלש ,רישיון מס'  ,22871עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שש שנים.
תוקף ההשעיה מיום ט' באב התשע"ז ( 1באוגוסט  )2017עד
יום י"ג באב התשפ"ג ( 31ביולי .)2023
ט' באב התשע"ז ( 1באוגוסט )2017
(חמ )3—94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי ירושלים,
בשבתו ביום י"ג בחשוון התשע"ז ( 14בנובמבר  ,)2016בתיק
עמל"ע  ,28114-07-16החליט להטיל על עורך דין הרצל חלו,
רישיון מס'  ,28827עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת
הדין לתקופה של חודש ימים.
תוקף ההשעיה מיום ט' באב התשע"ז ( 1באוגוסט  )2017עד
יום ט' באלול התשע"ז ( 31באוגוסט .)2017
ט' באב התשע"ז ( 1באוגוסט )2017
(חמ )3—94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי ירושלים,
בשבתו ביום י"ד באב התשע"ז ( 6באוגוסט  ,)2017בתיק
עמל"ע ( 54149-06-16בד"א  ,)78/15החליט להטיל על שמחה

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין תל אביב ,בשבתו ביום י"ג בתשרי
התשע"ח ( 3באוקטובר  ,)2017בתיק בד"מ  ,079/2015החליט

1

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

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

להטיל על יפה מיראי ,רישיון מס'  ,21488עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמישה חודשים
במצטבר לעונש השעיה קיים.

( 22ביוני  ,)2017בתיק בד"מ  ,053/2016החליט להטיל על עורך דין
מרדכי חולודנקו ,רישיון מס'  ,11884עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים.

תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום ח' באלול
התש"ף ( 28באוגוסט  )2020עד יום י"ד בשבט התשפ"א (27
בינואר .)2021

תוקף ההשעיה מיום ט' באב התשע"ז ( 1באוגוסט  )2017עד
יום י"ט באב התשע"ח ( 31ביולי .)2018

כ"ו בתשרי התשע"ח ( 16באוקטובר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין

ט' באב התשע"ז ( 1באוגוסט )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין חיפה ,בשבתו ביום כ"ב באב התשע"ז
( 14באוגוסט  ,)2017בתיק בד"מ  ,049/2015החליט להטיל על
יורם יהודה ,רישיון מס'  ,14215עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעה חודשים במצטבר
לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליו.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין תל אביב ,בשבתו ביום ה' בתמוז
התשע"ו ( 11ביולי  ,)2016בתיק בד"מ  ,109/2013החליט להטיל
על עו"ד יוסי שקד ,רישיון מס'  ,13893עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י"ד באלול התשע"ז ( 5בספטמבר
 )2017עד יום ט"ז בכסלו התשע"ח ( 4בדצמבר .)2017
י"ד באלול התשע"ז ( 5בספטמבר )2017
(חמ )3—94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום י"א בשבט
התש"ף ( 6בפברואר  )2020עד יום י"ג בסיוון התש"ף ( 5ביוני
.)2020
כ"ו בתשרי התשע"ח ( 16באוקטובר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי
המחוזי של לשכת עורכי הדין תל אביב ,בשבתו ביום י"ז
בתמוז התשע"ז ( 11ביולי  ,)2017בתיק בד"מ  ,002/2017החליט
להטיל על עו"ד סער פלינר ,רישיון מס'  ,15730עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעים וחמישה
ימים.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין חיפה ,בשבתו ביום ט"ז באלול התשע"ז
( 07בספטמבר  ,)2017בתיק בד"מ  ,032/2017החליט להטיל על
אברהים בויראת ,רישיון מס'  ,22715עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשר שנים ושישה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום י' באלול התשע"ז ( 1בספטמבר )2017
עד יום כ"ה בתשרי התשע"ח ( 15באוקטובר .)2017

תוקף ההשעיה מיום כ"ה בתשרי התשע"ח ( 15באוקטובר
 )2017עד יום י"ח בניסן התשפ"ח ( 14באפריל .)2028

ח' באלול התשע"ז ( 30באוגוסט )2017
(חמ )3—94

כ"ו בתשרי התשע"ח ( 16באוקטובר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי של
לשכת עורכי הדין תל אביב ,בשבתו ביום כ"ח בסיוון התשע"ז

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
1

1

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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של לשכת עורכי הדין חיפה ,בשבתו ביום ט"ו באלול התשע"ז
( 6בספטמבר  ,)2017בתיק בד"מ  ,011/2017החליט להטיל על
אליאס טוקאן ,רישיון מס'  ,11914עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים בנוסף
ובמצטבר לכל עונש אשר נגזר עליו שיחל החל מיום שבו
תחודש חברותו בלשכה.
כ"א באלול התשע"ז ( 12בספטמבר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,111961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין חיפה ,בשבתו ביום ז' באב התשע"ז (30
ביולי  ,)2017בתיק בד"מ  ,093/2016החליט להטיל על עורך דין
דניאל שפירא ,רישיון מס'  ,9826עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י"א בתשרי התשע"ח ( 1באוקטובר
 )2017עד יום ט"ו בניסן התשע"ח ( 31במרץ .)2018
ה' בתשרי התשע"ח ( 25בספטמבר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין חיפה ,בשבתו ביום ה' באייר התשע"ז
( 1במאי  ,)2017בתיק בד"מ  ,012/2016החליט להטיל על עורך
דין נגיב אבו שרקי ,רישיון מס'  ,22687עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום ו' בתשרי התשע"ח ( 26בספטמבר
 )2017עד יום כ"ה באלול התשע"ט ( 25בספטמבר .)2019
ה' בתשרי התשע"ח ( 25בספטמבר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים במצטבר
לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליו.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום א' באדר
א' התשע"ט ( 6בפברואר  )2019עד יום י' בשבט התש"ף (5
בפברואר .)2020
כ"ח באב התשע"ז ( 20באוגוסט )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין חיפה ,בשבתו ביום י"ד באב התשע"ז (6
באוגוסט  ,)2017בתיק בד"מ  ,025/2016החליט להטיל על ליאור
אלימלך ,רישיון מס'  ,42327עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שישים חודשים במצטבר לעונש
השעיה קיים.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום י"ד באדר
התשע"ח ( 1במרס  )2018עד יום ז' באדר התשפ"ג ( 28בפברואר
.)2023
ט"ו באב התשע"ז ( 7באוגוסט )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין חיפה ,בשבתו ביום כ' באייר התשע"ז
( 16במאי  ,)2017בתיק בד"מ  ,068/2016החליט להטיל על אריה
בן ארי ,רישיון מס'  ,8874עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים אשר יחלו לאחר
סיום ריצוי כל עונש השעיה אחר שהוא מרצה.
י"ח בתמוז התשע"ז ( 12ביולי )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין חיפה ,בשבתו ביום כ"ב באב התשע"ז
( 14באוגוסט  ,)2017בתיק בד"מ  ,054/2015החליט להטיל על
יורם יהודה ,רישיון מס'  ,14215עונש של השעיה מעיסוק
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי מחוזי
של לשכת עורכי הדין חיפה ,בשבתו ביום כ"ו בתמוז התשע"ז
( 20ביולי  ,)2017בתיק בד"מ  ,023/2017החליט להטיל על עו"ד
אדוארד פיסחוב ,רישיון מס'  ,45333עונש של השעיה זמנית
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

מעיסוק במקצוע עריכת הדין מיום כ"ו בתמוז התשע"ז (20
ביולי  )2017וזאת עד שיוכרע עניינו בהליך הפלילי.
א' באב התשע"ז ( 24ביולי )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ג) לחוק לשכת עורכי
הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי של
לשכת עורכי הדין חיפה ,בשבתו ביום כ"ה בתמוז התשע"ז (20
ביולי  ,)2017בתיק בד"מ  ,024/2017החליט להטיל על עורך דין
זאיד כנען ,רישיון מס'  ,31316עונש של השעיה זמנית מעיסוק
במקצוע עריכת הדין מיום כ"ה תמוז התשע"ז ( 20ביולי )2017
וזאת עד שיוכרע עניינו בהליך הפלילי.
א' באב התשע"ז ( 24ביולי )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום כ"ו בתשרי התשע"ח
( 16באוקטובר  ,)2017בתיק בד"מ  ,018/2015החליט להטיל על
עורך דין עדנאן עלאדין ,רישיון מס'  ,25997עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבע שנים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ו בתשרי התשע"ח ( 16באוקטובר
 )2017עד יום ט' בחשוון התשפ"ב ( 15באוקטובר .)2021
כ"ח בתשרי התשע"ח ( 18באוקטובר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום י"ד באב התשע"ז
( 6באוגוסט  ,)2017בתיק בד"מ  ,006/2016החליט להטיל על
בוריס לטר ,רישיון מס'  ,53189עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעים ושניים חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י"א בתשרי התשע"ח ( 1באוקטובר
 )2017עד יום י"ח בניסן התשפ"א ( 31במרס .)2021
ה' בתשרי התשע"ח ( 25בספטמבר )2017
(חמ )3—94

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום ז' באלול התשע"ז
( 29באוגוסט  ,)2017בתיק בד"מ  ,064/2016החליט להטיל על
עורך דין חדר אסווד ,רישיון מס'  ,34368עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנים עשר חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י"א בתשרי התשע"ח ( 1באוקטובר
 )2017עד יום כ"א בתשרי התשע"ט ( 30בספטמבר .)2018
ה' בתשרי התשע"ח ( 25בספטמבר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום ח' באלול התשע"ז (30
באוגוסט  ,)2017בתיקי בד"מ  ,39/16 ,38/16 ,37/16החליט להטיל
על עורך דין רוני נוגידאת ,רישיון מס'  ,39059עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י"א בתשרי התשע"ח ( 1באוקטובר
 )2017עד יום ט"ו בניסן התשע"ח ( 31במרס .)2018
ה' בתשרי התשע"ח ( 25בספטמבר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום י"א בתמוז התשע"ז
( 5ביולי  ,)2017בתיק בד"מ  ,025/2015החליט להטיל על עורך
דין סאמר זרייק ,רישיון מס'  ,14972עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של שמונה עשר חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י' באלול התשע"ז ( 1בספטמבר )2017
עד יום כ"ג באדר א' התשע"ט ( 28בפברואר .)2019
י"ג באלול התשע"ז ( 4בספטמבר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,
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הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום א' באב התשע"ז (24
ביולי  ,)2017בתיק בד"מ  ,019/2016החליט להטיל על ענאן
עטייה ,רישיון מס'  ,44525עונש של הוצאה מן הלשכה.
תוקף ההוצאה מיום א' באב התשע"ז ( 24ביולי .)2017
א' באב התשע"ז ( 24ביולי )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום א' באב התשע"ז (24
ביולי  ,)2017בתיק בד"מ  ,030/2014החליט להטיל על גמיל
בראנסה ,רישיון מס'  ,18793עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של עשרים ושישה חודשים במצטבר
לעונש השעיה קיים.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום י"א
באב התשע"ז ( 3באוגוסט  )2017עד יום ג' בתשרי התש"ף
( 2באוקטובר .)2019
ב' באב התשע"ז ( 25ביולי )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום ז' באב התשע"ז (30
ביולי  ,)2017בתיק בד"מ  ,024/2016החליט להטיל על גסאן
ערטול ,רישיון מס'  ,36831עונש של הוצאה מן הלשכה.
תוקף ההוצאה מיום ז' באב התשע"ז ( 30ביולי .)2017
ח' באב התשע"ז ( 31ביולי )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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של לשכת עורכי הדין צפון ,בשבתו ביום ט' בתמוז התשע"ז
( 3ביולי  ,)2017בתיק בד"מ  ,008/2016החליט להטיל על עו"ד
זוהר ארבל ,רישיון מס'  ,50367עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של  30ימים.
תוקף ההשעיה מיום ט' באב התשע"ז ( 1באוגוסט  )2017עד
יום ז' באלול התשע"ז ( 29ביולי .)2017
ט' באב התשע"ז ( 1באוגוסט )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין דרום ,בשבתו ביום כ"ח בסיוון התשע"ז
( 22ביוני  ,)2017בתיק בד"מ  ,003/2015החליט להטיל על שלמה
סויסה ,רישיון מס'  ,41445עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של  24חודשים במצטבר לעונש השעיה
קיים.
תוקף ההשעיה ,מסיום השעיה קודמת ,מיום ט' בחשוון
התשפ"ב ( 15באוקטובר  )2021עד יום כ"ט בתשרי התשפ"ד
( 14באוקטובר .)2023
ט' באב התשע"ז ( 1באוגוסט )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר תיקון השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום א' באב התשע"ז
( 24ביולי  ,)2017בתיק בד"מ  ,009/2017קבע כי בשל טעות
טכנית בהודעה שהוגשה לבית הדין ביום  ,7.3.2017אישר בית
הדין השעיה בפועל של אליהו פדידה ראשון לציון רישיון מס'
 ,55796וזאת עד יום  24.9.2017במקום עד יום .24.7.2017
נוכח הטעות בהודעת הצדדים מיום  7.3.2017ובנסיבות
האמורות תקופת השעייתו מסתיימת ביום א' באב התשע"ז
( 24ביולי .)2017
ב' באב התשע"ז ( 25ביולי )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

בירושלים ,בשבתו ביום ד' בסיוון התשע"ז ( 29במאי ,)2017
בתיק עמל"ע ( 46826-07-16בד"א  ,)029/2016החליט לקצר את
עונש ההשעיה שהוטל על יפה מיראי ,רישיון מס'  ,21488בתיק
בד"מ  66/15משישים חודשים לחמישים וארבעה חודשים.
בהתאם לאמור לעיל ,תוקף ההשעיה ,בניכוי השעיה
זמנית ,מיום י"ט באדר א' התשע"ו ( 28בפברואר  )2016עד יום ז'
באלול התש"ף ( 27באוגוסט .)2020
כ"ו בתשרי התשע"ח ( 16באוקטובר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין

הודעה בדבר עיכוב ביצוע השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי
בירושלים ,בשבתו ביום י' באב התשע"ז ( 2באוגוסט ,)2017
בתיק עמל"ע ( 33215-07-17בד"א  ,)129/16החליט לעכב את
עונש ההשעיה שהוטל על עורך דין סמיר מרעי ,רישיון מס'
 ,29462בתיק בד"א  129/16וזאת עד להכרעה בערעור.
י"א באב התשע"ז ( 3באוגוסט )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר הוצאת חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום כ"ז בתשרי
התשע"ח ( 17באוקטובר  ,)2017בתיק בד"מ  ,045/2017החליט
להטיל על יוסי נאמן ,רישיון מס'  ,17074עונש של הוצאה מן
הלשכה מיום כ"ז בתשרי התשע"ח ( 17באוקטובר .)2017
כ"ז בתשרי התשע"ח ( 17באוקטובר )2017
(חמ )3—94
יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

עדכון תמצית תקציב רגיל של עיריית דימונה
לשנת הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשר את עדכון התקציב הרגיל של עיריית דימונה
לשנת הכספים  ,2016שתמציתו להלן:
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
100,471,000
450,000
5,645,000
452,000
8,261,000
115,279,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

33,602,000
29,589,000
4,690,000
44,022,000
878,000
112,781,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

15,000
1,175,000
229,250,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

13,220,000
242,470,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

242,470,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
61,775,000
44,380,000
106,155,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

26,270,000
35,762,000
62,032,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

9,364,000
35,224,000
44,588,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

822,000
14,891,000
15,713,000

סך הכול פירעון-מילוות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

940,000
342,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

229,770,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

12,700,000
242,470,000

1561

צד ההוצאות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
18,256,000
33,189,000
51,445,000

צד ההוצאות
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

בשקלים חדשים
242,470,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

4,827,000
12,492,000
17,319,000

תמצית תקציב מעודכן של עיריית יהוד-מונוסון
לשנת הכספים 2016

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אני מאשרת בזה את תקציב עיריית יהוד מונוסון
מעודכן לשנת הכספים  ,2016שתמציתו להלן:

סך הכול פירעון-מילוות

2,835,000
12,051,000
14,886,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

1,628,000
-

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

171,316,000

י' באדר התשע"ז ( 8במרס )2017
(חמ -3-360ה)1
שמעון מעתוק
ממלא מקום הממונה על מחוז דרום

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
109,843,000
700,000
1,492,000
441,000
17,583,000
130,059,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

28,640,000
9,437,000
1,832,000
310,000
40,219,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

170,278,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה

12,034,000
182,312,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

182,312,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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בשקלים חדשים
37,511,000
48,527,000
86,038,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

10,996,000
182,312,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

182,312,000

י"א בשבט התשע"ז ( 7בפברואר )2017
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

תמצית תקציב מעודכן של עיריית לוד
לשנת הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית לוד לשנת הכספים
 ,2016שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

בשקלים חדשים
165,809,000
280,000
6,473,000
1,515,000
21,880,000
195,957,000
81,172,000
56,339,000
7,443,000

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

צד ההכנסות
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

בשקלים חדשים
36,936,000
852,000
182,742,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

400,000
300,000
379,399,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

26,700,000
-

סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

406,099,000
406,099,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
83,565,000
90,290,000
173,855,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

51,015,000
59,994,000
111,009,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

20,894,000
62,187,000
83,081,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

763,000
9,469,000
10,232,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

2,516,000
242,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

380,935,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

25,164,000
406,099,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

406,099,000

סך הכול פירעון-מילוות

י"ט בטבת התשע"ז ( 17בינואר )2017
(חמ -3-360ה)1

תמצית תקציב של עיריית אלעד
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אני מאשרת בזה את תקציב עיריית אלעד לשנת
הכספים  ,2017שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
47,006,000
100,000
1,305,000
648,000
5,326,000
54,385,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

47,604,000
23,470,000
20,768,000
26,847,000
692,000
119,381,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

5,400,000
179,166,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה

16,760,000
195,926,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

2,550,000
198,476,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
20,801,000
41,091,000
61,892,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

12,598,000
69,307,000
81,905,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,
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צד ההוצאות
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

בשקלים חדשים
6,257,000
26,483,000
32,740,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

2,269,000
2,269,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

360,000
-

בשקלים חדשים
צד ההכנסות
1,056,000
תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 431,236,000
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

36,000,000
467,236,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

2,500,000
469,736,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

179,166,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

16,760,000
195,926,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
68,261,000
97,016,000
165,277,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

2,550,000
198,476,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

60,955,000
99,982,000
160,937,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

11,187,000
76,869,000
88,056,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

5,562,000
6,877,000
12,439,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

1,382,000
3,145,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

431,236,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

36,000,000
467,236,000

סך הכול פירעון-מילוות

י' בשבט התשע"ז ( 6בפברואר )2017
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

תמצית תקציב רגיל של עיריית בית שמש
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית בית
שמש לשנת הכספים  ,2017שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
173,500,000
3,667,000
961,000
32,222,000
210,350,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים/מענק
הבירה
סך הכול תקבולי ממשלה

96,795,000
59,449,000
10,731,000
52,855,000
-

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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219,830,000

סך הכול פירעון-מילוות

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה
ט"ז באלול התשע"ז ( 7בספטמבר )2017
(חמ -3-360ה)1

2,500,000
469,736,000

לילי פיינטוך
הממונה על מחוז ירושלים

תמצית תקציב רגיל של עיריית בני ברק
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשר את התקציב הרגיל של עיריית בני ברק לשנת
הכספים  ,2017שתמציתו להלן:
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשל"א ,עמ' .1523

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
343,587,000
12,842,000
6,327,000
76,946,000
439,702,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

312,306,000
140,851,000
4,754,000
86,032,000
3,931,000
547,874,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

23,684,000
600,000
1,011,860,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

130,000,000
1,141,860,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

6,000,000
1,147,860,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
182,068,000
179,152,000
361,220,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

254,771,000
163,434,000
418,205,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

32,634,000
164,361,000
196,995,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

1,142,000
27,589,000
28,731,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

3,800,000
3,909,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,012,860,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

130,000,000
1,142,860,000

סך הכול פירעון-מילוות

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

צד ההוצאות
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

בשקלים חדשים
5,000,000
1,147,860,000

י"ח בתמוז התשע"ז ( 12ביולי )2017
(חמ -3-360ה)1
מרדכי כהן
המנהל הכללי של משרד הפנים

תמצית תקציב מעודכן של עיריית גבעת שמואל
מעודכן לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אני מאשרת בזה את תקציב עיריית גבעת שמואל
מעודכן לשנת הכספים  ,2017שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
67,172,000
15,471,000
2,117,000
604,000
14,611,000
99,975,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

22,433,000
9,382,000
2,348,000
825,000
188,000
35,176,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

3,615,000
3,778,000
142,544,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה

8,312,000
150,856,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

150,856,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
21,291,000
32,936,000
14,633,000
68,860,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשל"א ,עמ' .1573

1565

צד ההוצאות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
20,576,000
30,647,000
51,223,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

3,556,000
13,076,000
16,632,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

435,000
4,747,000
5,182,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

507,000
140,000
-

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

142,544,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

8,312,000
150,856,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

150,856,000

סך הכול פירעון-מילוות

ב' בחשוון התשע"ח ( 22באוקטובר )2017
(חמ -3-360ה)1
מרדכי כהן
המנהל הכללי של משרד הפנים

תמצית תקציב רגיל של עיריית דימונה
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשר את התקציב הרגיל של עיריית דימונה לשנת
הכספים  ,2017שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
103,344,000
300,000
5,330,000
700,000
10,216,000
119,890,000

תקבולים ממשרד החינוך

35,775,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

1 566

צד ההכנסות
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

בשקלים חדשים
33,237,000
7,773,000
42,922,000
292,000
119,999,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

65,000
239,954,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

12,520,000
252,474,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

252,474,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
64,590,000
46,409,000
110,999,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

27,048,000
36,127,000
63,175,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

9,855,000
38,921,000
48,776,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

854,000
15,697,000
16,551,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

932,000
41,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

240,474,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

12,000,000
252,474,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

252,474,000

סך הכול פירעון-מילוות

ח' בניסן התשע"ז ( 4באפריל )2017
(חמ -3-360ה)1
שמעון מעתוק
ממלא מקום הממונה על מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

תמצית תקציב של עיריית טייבה
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת בזה את תקציב עיריית טייבה לשנת הכספים ,2017
שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
43,800,000
5,000,000
1,286,000
276,000
11,882,000
62,244,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

37,967,000
14,480,000
2,859,000
25,576,000
200,000
81,082,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,500,000
144,826,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות

16,250,000
-

סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

161,076,000
4,513,000
165,589,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
24,632,000
38,928,000
63,560,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

25,380,000
26,953,000
52,333,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

5,034,000
14,899,000
19,933,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

צד ההוצאות
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

בשקלים חדשים
3,500,000
4,700,000
8,200,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

600,000
200,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

144,826,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

16,250,000
161,076,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

4,513,000
165,589,000

סך הכול פירעון-מילוות

כ"ח בניסן התשע"ז ( 24באפריל )2017
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

תמצית תקציב רגיל של עיריית טירת כרמל
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית טירת כרמל לשנת הכספים
 ,2017שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
78,000,000
1,800,000
5,000,000
2,200,000
18,955,000
105,955,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

37,500,000
26,500,000
1,600,000
7,896,000
1,304,000
74,800,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

180,755,000

1567

צד ההכנסות
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

בשקלים חדשים
7,500,000
188,255,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

2,500,000
190,755,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
41,186,000
36,517,000
77,703,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

22,269,000
37,200,000
59,469,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

14,800,000
27,500,000
42,300,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

300,000
603,000
903,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

380,000
-

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

180,755,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

7,500,000
188,255,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

2,500,000
190,755,000

סך הכול פירעון-מילוות

י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ -3-360ה)1
פאיז חנא
הממונה על מחוז חיפה

תמצית תקציב רגיל של עיריית יבנה
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית יבנה
לשנת הכספים  ,2017שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

1 568

בשקלים חדשים
165,000,000
180,000

צד ההכנסות
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
2,029,000
474,000
18,883,000
186,566,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

77,339,000
22,485,000
8,262,000
3,000
108,089,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

294,655,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה

16,800,000
311,455,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

311,455,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
50,986,000
96,769,000
147,755,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

71,589,000
35,343,000
106,932,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

8,046,000
25,615,000
33,661,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

912,000
4,620,000
5,532,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

775,000
-

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

294,655,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

16,800,000
311,455,000

סך הכול פירעון-מילוות

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

צד ההוצאות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
53,762,000
63,062,000
116,824,000

בשקלים חדשים
311,455,000

צד ההוצאות
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

21,558,000
62,230,000
83,788,000

תמצית תקציב רגיל של עיריית לוד
לשנת הכספים 2017

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

לפי פקודת העיריות
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית לוד לשנת הכספים
 ,2017שתמציתו להלן:

סך הכול פירעון-מילוות

736,000
8,096,000
8,832,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

2,516,000
1,162,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

384,914,000

ח' בניסן התשע"ז ( 4באפריל )2017
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
173,403,000
280,000
8,308,000
1,504,000
17,400,000
200,895,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

82,387,000
57,588,000
7,143,000
34,392,000
573,000
182,083,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

400,000
383,378,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה

26,700,000
410,078,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

2,544,000
412,622,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
86,679,000
85,113,000
171,792,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

25,164,000
410,078,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה
כ"ו בטבת התשע"ז ( 24בינואר )2017
(חמ -3-360ה)1

2,544,000
412,622,000

רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

תמצית תקציב של עיריית מודיעין-מכבים-רעות
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת זה את תקציב עיריית מודיעין-מכבים-רעות
לשנת הכספים  ,2017שתמציתו להלן:
בשקלים חדשים
צד ההכנסות
233,143,000
ארנונה כללית
מפעל המים
18,150,000
עצמיות חינוך
1,186,000
עצמיות רווחה
37,035,000
עצמיות אחר
289,514,000
סך הכול עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

199,699,000
21,984,000
12,691,000
230,000
234,604,000
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בשקלים חדשים
צד ההכנסות
12,533,000
תקבולים אחרים
700,000
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 537,351,000
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה

20,849,000
558,200,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

558,200,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
65,046,000
131,684,000
196,730,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

183,664,000
111,840,000
295,504,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

7,482,000
23,504,000
30,986,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

8,561,000
8,561,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

1,870,000
2,700,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

536,351,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

20,849,000
1,000,000
558,200,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

558,200,000

סך הכול פירעון-מילוות

כ' בשבט התשע"ז ( 16בפברואר )2017
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

תמצית תקציב רגיל של עיריית נתיבות
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
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לי ,2אני מאשר את התקציב הרגיל של עיריית נתיבות לשנת
הכספים  ,2017שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
36,740,000
405,000
1,649,000
822,000
6,865,000
46,481,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

30,310,000
17,997,000
3,972,000
34,500,000
2,285,000
89,064,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

4,778,000
7,435,000
147,758,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

14,380,000
162,138,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

162,138,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
30,928,000
35,152,000
66,080,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

20,038,000
29,605,000
49,643,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

4,319,000
18,856,000
23,175,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

52,000
7,828,000
7,880,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

617,000
363,000

סך הכול פירעון-מילוות

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
__________
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

147,758,000

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

צד ההוצאות
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה
כ' בסיוון התשע"ז ( 14ביוני )2017
(חמ -3-360ה)1

בשקלים חדשים
14,380,000
162,138,000

צד ההוצאות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
309,184,000
242,933,000
552,117,000

162,138,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

42,653,000
150,324,000
192,977,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

69,909,000
69,909,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

3,900,000
14,320,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,366,539,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

119,500,000
1,486,039,000

שמעון מעתוק
ממלא מקום הממונה על מחוז הדרום

תמצית תקציב של עיריית נתניה
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העירות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב של עיריית נתניה לשנת הכספים
 ,2017שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
664,500,000
400,000
19,563,000
6,685,000
113,384,000
804,532,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

324,353,000
132,017,000
11,303,000
1,700,000
469,372,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

92,635,000
1,366,539,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
סך הכול הכנסות בלא מותנה

119,500,000
1,486,039,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

1,486,039,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

בשקלים חדשים
209,393,000
323,923,000
533,316,000

ילקוט הפרסומים  ,7625ד' בכסלו התשע"ח22.11.2017 ,

סך הכול פירעון-מילוות

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה
כ"ח בניסן התשע"ז ( 24באפריל )2017
(חמ -3-360ה)1

1,486,039,000

רות יוסף
הממונה על מחוז המרכז

תמצית תקציב רגיל של עיריית ערד
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית ערד לשנת הכספים ,2017
שתמציתו להלן:
בשקלים חדשים
צד ההכנסות
53,120,000
ארנונה כללית
25,000
מפעל המים
3,217,000
עצמיות חינוך
1,073,000
עצמיות רווחה
23,542,000
עצמיות אחר
80,977,000
סך הכול עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

16,189,000
24,310,000
2,929,000
25,332,000
179,000
68,939,000
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בשקלים חדשים
צד ההכנסות
2,867,000
תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 152,783,000
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

10,000,000
162,783,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

3,850,000
166,633,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
48,672,000
29,030,000
77,702,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

14,788,000
20,259,000
35,047,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

6,753,000
25,588,000
32,341,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

173,000
7,310,000
7,483,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

710,000
-

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

153,283,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

9,500,000
162,783,000

סך הכול פירעון-מילוות

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה
כ"ח באדר התשע"ז ( 26במרס )2017
(חמ -3-360ה)1

מניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,17.12.2017בשעה ,10.00
במשרדי החברה ,רח' אפעל  ,25פתח תקווה.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ומינוי מפרק.
חנה פרי,יושבת ראש הדירקטוריון

שודן נדל"ן בע"מ
(ח"פ )51-426774-9
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.11.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל דוד אינסל,
ת"ד  ,24215תל–אביב-יפו  ,6124102טל'  ,052-5684493למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אייל דוד אינסל ,מפרק

א.ה .צפריר יעוץ בע"מ
(ח"פ )51-539346-0
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.12.2017בשעה  ,17.30אצל המפרק ,רח' הבשור
 ,51שוהם  ,6080951לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי צפריר ,מפרק

3,850,000
166,633,000

א.ה .צפריר בע"מ
(ח"פ )51-542050-3

שמעון מעתוק
ממלא מקום הממונה על מחוז הדרום

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
ארבל אגרות חוב בע"מ

(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,23.12.2017בשעה  ,17.00אצל המפרק ,רח' הבשור
 ,51שוהם ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורי צפריר ,מפרק

(ח"פ )52-004409-0

הודעה על כינוס אסיפת נושים ובעלי מניות
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (323ב) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים ובעלי
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