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הנחיות ועדת ההיגוי למרכז להשתלות

לפי חוק השתלת אברים, התשס"ח-2008

בתוקף סמכותה לפי סעיף 9)ב()4( לחוק השתלת אברים, התשס"ח-12008 )להלן - החוק(, ולאחר קבלת אישורו של המנהל 
הכללי של משרד הבריאות לפי סעיף 9)ז( לחוק, קובעת בזה ועדת היגוי למרכז להשתלות )להלן - ועדת ההיגוי( הנחיות לעניין 
הקצאה של אברים שניטלו לפי חוק האנטומיה והפתולוגיה, התשי"ג-21953 )להלן - חוק האנטומיה והפתולוגיה(, או שהובאו 

לישראל בהתאם להוראות לפי סעיף 6 לחוק: 

חלק א': הנחיות להקצאת אברים מתורמים נפטרים

פרק 1: כללי - עקרונות ההקצאה

נתוני בקשות  בין השאר,  32 לחוק, שכולל,  1 לחוק, מנהל מאגר מידע כאמור בסעיף  המרכז להשתלות כהגדרתו בסעיף   .1
שהגישו מטופלים להירשם במאגר המידע. 

קיימת רשימת ממתינים ארצית אחת הכוללת את כל נתוני המטופלים הממתינים להשתלה )להלן - רשימת הממתינים(.  .2

כל מטופל תושב ישראל בהתאם להמלצת רופאו זכאי להגיש בקשה להירשם במאגר המידע כאמור בסעיף 24 לחוק.  .3

נתוני המטופלים מתעדכנים באופן רציף והם כוללים פרטים רפואיים שונים.   .4

לכל אבר קיימת מערכת של קריטריונים להקצאה שנקבעים לפי המאפיינים הנדרשים להתאמה בין התורם לנתרם )כמו סוג   .5
דם, משקל וגובה( ועל פי מאפייני האבר עצמו מבחינה אימונולוגית )מידת הצורך בהתאמה רקמתית( ועל פי הסיכוי להעניק 
איכות חיים ולהציל חיים )נתוני גיל, משך זמן המתנה, תוצאות בדיקות דם ועוד(; קריטריונים אלה מובנים בתוכנת מחשב 

שנבנתה והותאמה במיוחד לכל אבר. 

לשם  מאבריו  אבר  ונטילת  גופתו  נתיחת  לעניין  והפתולוגיה  האנטומיה  חוק  תנאי  לגביו  התמלאו  אשר  תורם  נמצא    .6
השתלה בגופו של נתרם, באחד מבתי החולים בארץ, נתוניו יועברו למרכז להשתלות ויוזנו למערכת הממוחשבת )להלן 

- המערכת(.

המערכת תצליב את נתוני התורם עם נתוני הממתינים לתרומת אברים ותאתר את החולים המתאימים ביותר להשתלה.  .7

ועדת ההיגוי תבצע בקרה תקופתית של ההקצאות ותעדכן את תוכנת ההקצאה בהתאם לצורך ולהתקדמות הטכנולוגית   .8
בתחום ההשתלות. 

במקרה שבו נמצאו על ידי המחשב שני מטופלים או יותר הזכאים במידה שווה לקבל תרומת אברים, המרכז להשתלות יפנה   .9
ליועצים מקצועיים לצורך קיום דיון רפואי וקבלת הכרעה, לאיזה מטופל יוקצה האבר; לא התקבלה החלטה ברובד זה, יוסיף 
המרכז להשתלות להתייעץ עם מומחים נוספים, שמונו לשם כך במיוחד, ושאינם קשורים או מועסקים בבתי החולים שבהם 
אמורות להתבצע ההשתלות; במידת הצורך יעורב בקבלת ההחלטה גם יושב ראש ועדת ההיגוי ולעתים אף המנהל הכללי 

של משרד הבריאות. 

פרק 2: הקצאת לב

עקרונות  .10

)א( הקצאת לב תיעשה לפי התאמת סוג הדם ומשקל הגוף בין התורם לנתרם ולפי תקופת ההמתנה ברשימת ההמתנה   
להשתלה; כמו כן תילקח בחשבון חומרת מחלתם של הממתינים להשתלה.

)ב( רשימת הממתינים נחלקת לשניים, וזאת בהתאם לחומרת המחלה: 

)1( סטטוס 1 - ממתינים במצב דחוף העונים על התנאים האלה:

לווריד או  ונזקקים לתרופות באמצעות עירוי רציף  )א( חולים שמאושפזים בבית חולים בשל מצבם הקשה, 
תמיכה מכנית בעזרת משאבה;

)ב( ממתינים בעלי לב מלאכותי גם אם אינם מאושפזים באופן רצוף;

)2( סטטוס 2 - ממתינים שנמצאים בביתם, ומצב מחלתם יציב יחסית.

רשימת ממתינים  .11

יכול להירשם ברשימת הממתינים להשתלת לב מי שגילו עד 65.

__________
ס"ח התשס"ח, עמ' 394.  1

ס"ח התשי"ג, עמ' 162.  2



3283ילקוט הפרסומים 6216, י"ח באדר ב' התשע"א, 24.3.2011

שיטת ההקצאה  .12

)א( כאשר נמצא לב להשתלה, יוקלדו למחשב המרכז הלאומי להשתלות סוג דמו של התורם, ומידות גופו )משקל וגובה(, 
ובהתאם לנתונים אלה ינפיק המחשב פלט עם רשימת הממתינים המתאימים שמידות גופם שונה עד 20% ממידות גופו של 

התורם, תוך מתן קדימות למי שממתין להשתלה פרק זמן ארוך יותר.

)ב( קיימים שני שיקולים בהחלטת ההקצאה:

)1( שיקול ראשון - דחיפות רפואית ולכן תרומת הלב תוצע תחילה לממתינים מסטטוס 1;

)2( שיקול שני - התאמה בסוג הדם בין התורם לממתין כמפורט להלן:

הלב יוצע תחילה לבעלי סוג דם זהה, ואולם אם מביניהם לא קיים ממתין מסטטוס 1, תיבדק האפשרות להשתיל 
את הלב בממתין מסטטוס 1 בעל סוג דם שתואם לסוג הדם של התורם בכפוף להתאמה במידות הגוף בין התורם 

לממתין.

)ג( נמצאו שני מועמדים או יותר המתאימים לאותה תרומת לב, תיערך שיחה בין הקרדיולוגים המטפלים בחולים אלה, 
והם יחליטו מי המועמד שמצבו הרפואי קשה יותר ולכן אליו תוקצה התרומה; לא הגיעו הקרדיולוגים להסכמה ביניהם, 
יכריע קרדיולוג חיצוני שאינו עובד באחד מבתי החולים שבהם מתבצעות השתלות לב, שקבע למטרה זו המרכז להשתלות, 
לאחר ששמע את הרופאים; לצורך קבלת החלטה נכונה ואמינה, יבקר הקרדיולוג החיצוני את החולים הדחופים בסטטוס 1 

במחלקות האשפוז; ביקורים אלה ייעשו מזמן לזמן יחד עם נציג המרכז להשתלות.

פרק 3: הקצאת ריאה

עקרונות  .13

)א( הקצאת ריאות תיעשה בהתאמה לסוג הדם ולחומרת המחלה, ובהתאמה למידות הגובה והגוף בין התורם לממתין.

)ב( שיטת ההקצאה מתבססת על ציון ה–LAS - LUNG ALLOCATION SCORE המבוסס על פרמטרים אלה: גיל, משך 
ההמתנה, סוג מחלת הריאות ותפקודי ריאה הנמדדים לפי כמה פרמטרים.

)ג( חומרת המחלה: טווח הניקוד )LAS( הוא בין 27 ל–80; ככל שהמצב הרפואי חמור יותר הניקוד יהיה גבוה יותר.

רשימת ממתינים  .14

ניתן להירשם ברשימת הממתינים להשתלה עד גיל 70. 

שיטת ההקצאה  .15

)א( כשמתקבלת תרומת ריאות, יקבל אותה החולה בעל חומרת המחלה הקשה ביותר ואשר קיימת התאמה בינו לבין 
התורם בסוג הדם ובמידות גובה הגוף. 

לקבל תרומה  זכאים  יהיו   ,70 ה–LAS שלהם מעל  וניקוד  לצורך בהנשמה  עד  הידרדר  )ב( ממתינים להשתלה שמצבם 
מתורם בעל סוג דם זהה וגם מתורם בעל סוג דם תואם. 

)ג( מנגנון ההקצאה המפורט לעיל יחול בין אם החולה זקוק להשתלת ריאה אחת ובין אם שתיים.

הקצאה להשתלה משולבת לב-ריאות  .16

)א( מועמדים להשתלה משובצת של לב וריאה ישובצו ברשימת המתנה לריאה; מועמד שמוגדר דחוף יעלה לראש רשימת 
ריאות; לאחר האישור,  ריאה לאחר התייעצות עם מומחי הריאות מהמרכזים האחרים המשתילים  הממתינים להשתלת 

רופא הריאות המטפל ידווח למרכז להשתלות.

)ב( אלה סדרי העדפה:

)1( ניתנת העדפה של מועמדים להשתלת לב בסטטוס 1 על פני מועמדים להשתלת לב-ריאה; 

)2( מועמד להשתלת לב-ריאות שנמצא בראש רשימת הממתינים לריאות יקבל עדיפות על פני מועמד להשתלת 
לב בסטטוס 2.

פרק 4: הקצאת כבד

עקרונות  .17

קיימות שתי שיטות הקצאה להשתלת כבד - למבוגרים ולילדים, כמפורט להלן: 

הקצאת כבד במבוגרים  .18

שיטת הקצאה במבוגרים נקראת )MELD (Model for End stage Liver Disease והיא מבוססת על נוסחה מתמטית כמפורט 
זו אומצה על ידי הארגון האמריקני לחלוקת  להלן שפותחה באחד ממרכזי ההשתלות החשובים בארצות הברית; שיטה 

אברים )UNOS(, ובהמשך גם על ידי רוב ארצות המערב וביניהן ישראל:
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MELD Score - נוסחה לוגריתמית המחשבת את דרגת החומרה של מחלת הכבד והסיכוי לשרוד בלא השתלה; טווח הניקוד 
בניקוד של מותנה  כבד  מבוגרים להשתלת  רישום  יותר;  גבוה  הניקוד   - יותר  גבוהה  ככל שחומרת המחלה  ואילך;   מ–6 

Meld = 10 ומעלה בעת רישומם; אם לאחר הרישום הניקוד יורד מתחת ל–10, לא יוסר החולה מהרשימה.

הקצאת כבד בילדים  .19

ילדים עד גיל 18 יירשמו ברשימה מיוחדת לילדים, וידורגו לפי חומרת המחלה על פי שיטה המפרידה בין ילדים עד גיל 12 
ומעל גיל 12 כמפורט להלן:

)1( ילדים עד גיל 12 - חומרת המחלה מחושבת על פי PELD Score - PELD = Pediatric End-Stage Liver Disease נוסחה 
חשבונית המבוססת על אותם עקרונות של שיטת ההקצאה במבוגרים כאשר בילדים נלקחים בחשבון פרמטרים נוספים: 
גובה, משקל, גיל ותאריך הרישום ברשימת ההמתנה הארצית וזאת בגלל תהליך הגדילה; טווח הניקוד מ–6 עד 40; ככל 

שחומרת המחלה גבוהה יותר - הניקוד גבוה יותר; 

)2( ילדים בגיל 12 עד 18 - נכללים ברשימת הילדים הממתינים, אך חומרת המחלה מחושבת לפי שיטת MELD הנהוגה 
במבוגרים. 

רשימת ממתינים  .20

)א( קיימות שתי רשימות המתנה - למבוגרים ולילדים עד גיל 18; ניתן להירשם להשתלה עד גיל 65.

)ב( שתי הרשימות מבוססות על ניקוד לפי חומרת מחלה וזהּות בסוג הדם; קיים הבדל בנוסחאות החישוב של חומרת 
המחלה בין הילדים לבין המבוגרים, הנובע מהמאפיינים הייחודיים של המחלות ושל הגיל; נלקחת בחשבון התאמה במידות 

הגוף בין התורם לנתרם. 

לפי  סוערת  או  חריפה  כבד  חולים במחלת  - שבה   1 סטטוס   - דחופים  למצבים  נפרדת  רשימה  קיימת  קבוצה  )ג( בכל 
קריטריונים קבועים המאושפזים במצב אנוש, ואשר תוחלת החיים הצפויה שלהם, בלא השתלה, היא עד 7 ימים. 

שיטת ההקצאה  .21

ההקצאה תיעשה בשיטה שלהלן:

)1( ראשית יוקצה הכבד למועמד דחוף בסטטוס 1 לפי סוג דם זהה או תואם;

)2( אין חולה בסטטוס 1, יוקצה הכבד לחולה בעל סוג דם הזהה לסוג הדם של התורם ובעל הניקוד הגבוה ביותר, כלומר 
בדרגת חומרת המחלה הגבוהה ביותר;

)3( במצבים חריגים של חולים קשים, עם ניקוד גבוה מעל MELD 30 ובעלי סוג דם נדיר, תינתן אפשרות לקבל השתלה 
גם מתורם בעל סוג דם תואם ולא רק זהה.

פרק 5: הקצאת כליות

עקרונות  .22

)א( בהקצאת כליות לא קיים קריטריון של דחיפות. 

)ב( חלוקת הכליות להשתלה נעשית לפי זהות בסוג הדם )O ל–B ,O ל–B  וכדומה( בין התורם לנתרם. 

עקרונות הקצאת כליה ולבלב לחולים בסוכרת מסוג 1  .23

אלה העקרונות להקצאת כליה ולבלב לחולים בסוכרת מסוג 1:

)1( התאמה לפי זהות בסוג הדם;

)2( מבחן הצלבה שלילי בין תאי הדם של הממתין להשתלה לתאים של התורם, ולפי משך זמן ההמתנה ברשימת ההמתנה 
של חולי סוכרת הממתינים לכליה ולבלב.

רשימת ממתינים  .24

)א( אין הגבלת גיל להשתלת כליה. 

)ב( הרישום להשתלת כליות מן המת אפשרי רק לאחר התחלת דיאליזה. 

הרישום  מועד  לפי  ולא  דיאליזה  טיפולי  התחלת  מיום  ייחשב  להשתלה,  שנרשם  חולה  של  ההמתנה  זמן  )ג( משך 
להשתלה. 

)ד( מטופל בדיאליזה שנרשם ברשימת הממתינים, והגיע לקבוצת גיל גבוהה יותר עקב ההמתנה הממושכת, ימשיך לקבל 
ניקוד לפי קבוצת הגיל שבה נכנס לרשימה; ממתין צעיר יותר זוכה ליותר נקודות.
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שיטת ההקצאה  .25

ההקצאה נעשית בשיטה שלהלן:  

)1( התקבלה תרומת כליה, יילקחו בלוטות מגופו של התורם, ויועברו למעבדה הארצית לסיווג רקמות;

)הדגימות נשלחות לשם  )2( במעבדה נמצאות דגימות הדם של כל המועמדים להשתלת כליה ולהשתלת כליה-לבלב 
אחת לחודש(;

)3( מן הבלוטות מופקים תאים אשר נבדקים מול דגימות הדם של הממתינים בעלי סוג דם זהה לתורם. בדיקה זו נקראת 
"הצלבה";

)4( רק ממתינים להשתלה, שבדיקת ההצלבה שלהם עם תאי התורם שלילית, יכולים לקבל כליה או כליה ולבלב מהתורם 
הזה;

)5( מבין הממתינים שלהם בדיקת הצלבה שלילית עם התורם, הקדימות נקבעת לפי ארבעה קריטריונים: 

)א( גיל;

)ב( משך ההמתנה, שנספרת בחודשים מאז תחילת הדיאליזה;

;)HLA( דמיון גנטי )ג(

;)PRA( רמת נוגדנים )ד(

לכל קריטריון מספר הנקודות נע מ–0 עד 4, פרט לרמת נוגדנים )PRA( - בעבורה הניקוד נע מ–0 ל–6; שיטת מתן הנקודות 
היא כמפורט בטבלאות שבסעיף 23.

)6( חלק מהממתינים הם בעלי רמת נוגדנים גבוהה ומשמעותה, שיש להם נוגדנים לאנשים רבים והסיכוי שלהם למצוא 
התאמה עם תורם כליות הוא נמוך; כדי לפצות על הסיכוי הנמוך למצוא כליה, המרכז להשתלות קבע ניקוד גבוה יותר 

לבעלי רמות נוגדנים גבוהות;

וממתין שהוא בעל מספר הנקודות  כל הנקודות,  סך  )7( לכל ממתין שההצלבה שלו עם התורם שלילית, מסכמים את 
הגבוה ביותר יקבל את האבר. 

מצבים מיוחדים  .26

)א( במקרה שבו התורם הוא ילד מתחת לגיל 18, תיבדק התאמה קודם כל בממתינים ילדים שהם מתחת לגיל 18. 

)ב( במקרה שבו התורם הוא מעל גיל 60, ההשתלה תתבצע בחולים מעל גיל 60.

טבלאות קריטריונים וניקוד להקצאת כליות  .27

כליות יוקצו לפי הקריטריונים המפורטים להלן:

)1( טבלה 1 - גיל

נקודותגיל

4עד 19

2מעל 19 עד 41

1מעל 41 עד 60

0מעל 60

PRA - 2( טבלה 2 - רמת נוגדנים(

נקודותרמת נוגדנים באחוזים

250

262 עד 50

514 עד 75

766 ומעלה
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)3( טבלה 3 - זמן המתנה )בחודשים(

נקודותדמיון גנטי

0עד 25

1מעל 25 עד 48

2מעל 49 עד 96

4מעל 96

)4( טבלה 4 - התאמה ב–HLA דמיון גנטי

  נקודות

      4אין אי–התאמה

      3אי–התאמה באתר אחד

DR 2אין אי–התאמה באתר      

עם אי–התאמה באתרים אחרים

)5( טבלה 5 - טבלת התאמות בסוגי הדם )'סוג דם תואם'(

יכול לתרום ל:יכול לקבל מ:בעל סוג דם

OOAB ,B ,A ,O

AO ,AAB ,A

BO ,BAB ,B

ABAB ,B ,A ,OAB

חלק ב': הנחיות לקדימות בעת הקצאת אברים

עדיפות חלק ב'  .28

על אף האמור בחלק א', בעת הקצאת אברים תינתן קדימות לפי ההנחיות שבחלק זה.  

מבוא  .29

)א( סעיף 9)ב()4( לחוק קובע כי על ועדת ההיגוי במסגרת תפקידיה -

בהתאם  לישראל  שהובאו  או  והפתולוגיה  האנטומיה  חוק  לפי  שניטלו  אברים  של  הקצאה  לעניין  הנחיות  "לקבוע 
להוראות לפי סעיף 6, ובלבד שבעת הקצאת האברים כאמור יובאו בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה: 

)1( הסכמת אדם, בחייו, לנטילת אבר לאחר מותו, כאמור בסעיף 28, אם הוא או בן משפחתו מדרגה ראשונה 
זקוקים להשתלת אבר;

)2( תרומת אבר שניטל מאדם לפי חוק האנטומיה והפתולוגיה אם בן משפחתו מדרגה ראשונה זקוק להשתלת 
אבר;

)3( תרומת אבר שניטל מאדם בחייו, שלא לנתרם מסוים, אם אותו אדם או בן משפחתו מדרגה ראשונה זקוקים 
להשתלת אבר."

)ב( לפי סעיף 28 לחוק המצוטט בסעיף קטן )א(, ובהסתמך על דיונים מקיפים שנערכו בנושא במסגרת פורום מומחים מיוחד 
המרכז  של  השונות  האברים  ועדות  המלצות  על  ובהסתמך  והרפואה,  ההלכה  המשפט,  הפילוסופיה,  האתיקה,  בתחומי 

להשתלות, גובשו בוועדת ההיגוי של המרכז להשתלות ההנחיות המפורטות שלהלן:

נוהלי הקדימות  .30

)א( מועמד להשתלה יהיה זכאי לקדימות בעת הקצאת האיברים להשתלה אם התקיים בו אחד מאלה: 

)1( הוא או בן משפחתו מדרגה ראשונה היה חתום על כרטיס הסכמה לתרומת אברים, לאחר מותם לפי סעיף 28)א( 
לחוק; הקדימות תינתן רק משחלפו שלוש שנים ממועד חתימתו על כרטיס הסכמה; 

)2( נתרמו אבריו של בן משפחתו מדרגה ראשונה בארץ לפי החוק וחוק האנטומיה והפתולוגיה, הקדימות תינתן מיום 
פרסום הנחיות אלה ברשומות ואילך; 
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)3( הוא או בן משפחתו מדרגה ראשונה תרם בחייו כליה, אונת כבד או ריאה, שלא לנתרם מסוים לפי סעיף 21 לחוק; 
הקדימות תינתן מיום פרסום הנחיות אלה ברשומות ואילך. 

)ב( קטין מתחת לגיל 18 או מי שהוכרז פסול דין לא ייכללו בנוהלי הקדימות שבפרק זה, אלא הקצאת האברים להשתלה 
בעבורם תתבצע בלא כל שינוי מנוהלי ההקצאה שהיו קיימים ערב פרסומן של הנחיות אלה והמפורטים בחלק א'. 

)ג( בכל מקרה של הקצאת אבר להשתלה שבו תיווצר קדימות מועמד מבוגר על פני ילד או על פני פסול דין רק בשל זכאות 
המבוגר לקדימות לפי סעיף קטן )א(, יוקצה האבר לילד או לפסול הדין ולא למבוגר;

למען הסר ספק יודגש כי קטינים מתחת לגיל 18 מוחרגים מנוהלי הקדימות לפי פרק זה על אף העובדה שעל פי החוק קטין 
מגיל 17 רשאי לחתום על כרטיס הסכמה לתרומת אברים. 

)ד( קדימות למי שהוא או קרובו חתמו על כרטיס הסכמה תינתן בחלוף שנה ממועד פרסום הנחיות אלה ברשומות ולאחר 
כרטיס הסכמה במהלך השנה האמורה,  על  מי שחתם  ואולם  )א()1(,  קטן  בסעיף  תקופת המתנה של שלוש שנים כאמור 

חתימתו תזכה אותו או את קרובו, לפי העניין, בקדימות, גם אם לא חלפה התקופה של שלוש השנים. 

)ה( בהנחיות אלה, "בן משפחה מדרגה ראשונה" - בן זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, בלבד. 

פירוט הקדימות  .31

אופן מתן קדימות בעת הקצאת כל אחד מהאברים הנתרמים להשתלה יהיה בנסיבות שלהלן:

סיבות למתן קדימות
כליה/כליה-לבלב 

לבמספר נקודות
LAS ריאות 

מספר נקודות
MELD כבד 
מספר נקודות

כרטיס  על  המועמד  חתימת 
הסכמה לתרום אברים

102עלייה לראש הרשימה בסטטוס 22

משפחת  קרובי  חתימת 
המועמד )קרוב אחד בלבד(

לאחר 0.5  2 הסטטוס  ברשימת  עלייה 
המקודמים בשל חתימתם

2.50.5

מקרוב  בפועל  תרומה 
מהחי  תרומה  או  שנפטר 

שלא לנתרם מסוים

3.5 2 בסטטוס  הרשימה  לראש  עלייה 
לפני המקודמים בשל חתימתם

153.5

הנחיות נוספות  .32

)א( מבין המועמדים להשתלת אבר שהם בעלי מספר זהה של נקודות, יקבל קדימות בעת הקצאה המועמד שצבר את 
הנקודות בהתאם לקריטריונים הרפואיים המפורטים בחלק א' ושלא על סמך נוהלי הקדימות המפורטים בחלק ב'.

)ב( במקרה שבו מצבו הרפואי של מועמד להשתלת לב, ריאה או כבד שאינו זכאי לקידום בשל חתימה על כרטיס הסכמה, 
1 או עם  וסטטוס  70 בריאה  1 בלב, חולה מונשם או עם LAS מעל  )סטטוס  קידומו לרשימת עדיפות עליונה  מחייב את 
MELD מעל 30 בכבד( הוא יקודם לראש הרשימה לפי נוהלי ההקצאה הכלליים המפורטים בחלק א' ובלי להתחשב בעובדת 
אי–זכאותו לקידום; ואולם אם ברשימת המועמדים בעדיפות העליונה להקצאת האבר יימצאו ברגע נתון שני מועמדים 
זהים מבחינה רפואית בעבור התרומה הקונקרטית, תינתן עדיפות בהקצאה למועמד הזכאי לקדימות לפי נוהלי הקדימות 

האמורים. 

)ג( הקניית קדימות בשל חתימה על כרטיס תרומה תינתן רק אם החותם הביע את נכונותו לתרומת אברים לאחר המוות, 
ולא הגביל את חתימתו לרקמות בלבד.

יותר  בו  התקיים  אם  ואולם  לקדימות,  קריטריונים  כמה  התקיימות  בשל  נקודות  לצבור  יוכל  לא  להשתלה  )ד( מועמד 
מקריטריון אחד, ייזקף לזכותו סכום הנקודות הגבוה מביניהם. 

)ה( בכל אירוע של תרומת אברים, תיבדק שוב הזכאות לקדימות בסמוך להקצאת האברים. 

)ו( אדם שביטל חתימתו על כרטיס תרומה לאחר שהוא או בן משפחתו מדרגה ראשונה זכו בקדימות בהשתלת אבר בשל 
החתימה, לא יהיה זכאי עוד לקדימות בעתיד גם אם יחדש את חתימתו על כרטיס התורם, ובלבד שניתנה לו הזדמנות 

נאותה להשמיע את טיעוניו לפני ועדה שתתכנס לצורך כך. 

)ז( הרופאים שרשמו להשתלה חולה שהוא פסול דין, ימציאו למרכז להשתלות מסמכים רשמיים המאשרים זאת. 

ט"ז באדר א' התשע"א )20 בפברואר 2011(
)חמ 3-4156( 

רפאל ביאר   
יושב ראש ועדת ההיגוי למרכז להשתלות   
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הודעות לפי חוק הצהרות מוות

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 847-02-11

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותו של הנעדר שמעון וולצר,

בן  רח'  בראון,  משה  עו"ד  ע"י  פלאוט,  ריטה  והמבקשת: 
יהודה 34, ירושלים.

הודעה

לענייני  בית המשפט  אל  פנתה  כי המבקשת  ידוע  להווי 
הנעדר  של  מותו  על  להצהיר  בבקשה  בירושלים  משפחה 
בבקשה  ידון  המשפט  בית  וכי  מת,  שהוא  ומשערים  שנעלם 

הנ"ל ביום 11.4.2011, בשעה 9.00.

וזה תיאורו של הנעדר לפי הצהרת המבקשת:

מקום מגוריו הרגיל: לוביטשא-קרולבסקה.

מקום מגוריו האחרון הידוע: לוביטשא-קרולבסקה/לנצוט.

שאר הפרטים לא ידועים.

השמות והכתובות של בני משפחתו הקרובים ביותר: 1. פרימט 
וולצר )רעיה(, לוביטשא-קרולבסקא/לנצוט. 2. זליג וולצר 
)בן(,  וולצר  הרי   .3 לוביטשא-קרולבסקא/לנצוט.  )בן(, 
לוביטשא- )נכד(,  וולצר  שמעון  הרב   .4 יורק/לנצוט.  ניו 

קרולבסקא/לנצוט.

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנעדר  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן 
קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם 
בית  לפני  יתייצב  המוות  להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין, 
המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, 
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או 
מדינת  של  קונסולרי  או  דיפלומטי  נציג  לפני  הודעה  ימסור 
ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית 

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

דניאל טפרברג, שופט

בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים

ת"ע 44540-02-11

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותם של הנספים המפורטים בהודעה,

והמבקש: סימון הופנברג, דרכון 559804356.

הודעה

לענייני  המשפט  בית  אל  פנה  המבקש  כי  ידוע  להווי 
משפחה בירושלים בבקשה להצהיר על מותם של הנספים וכי 

בית המשפט ידון בבקשה הנ"ל ביום 31.5.2011, בשעה 10.00.

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקש:

פסח דוד )פוול( הופנברג  .1

הנייה הופנברג ושני ילדיה  .2

תאריך פטירה: אפריל 1944.  

המקום שבו נראתה לאחרונה: ברגן-בלזן.  

הרמן הופנברג  .3

תאריך פטירה: אפריל 1944.  

המקום שבו נראה לאחרונה: אושויץ.  

ד"ר סימון הופנברג  .4

תאריך פטירה: אוגוסט 1941.  

המקום שבו נראה לאחרונה: דרובנה, פולין.  

הנריק הופנברג  .5

תאריך פטירה: אוגוסט 1941.  

המקום שבו נראה לאחרונה: דרובנה, פולין.  

אלוש הופנקברג  .6

תאריך פטירה: סמוך לאוגוסט 1941.  

פנחס לייב הופנקרג  .7

תאריך פטירה: 20.1.1941.  

טאובה הופנברג  .8

תאריך פטירה: 30.8.1941.  

מקום מגוריהם הרגיל של נספים 5-1: פולין.

אזרחותם של נספים 5-1: פולנית.

סימון  ביותר:  הקרובים  משפחתם  בני  של  והכתובות  השמות 
 27 N. Central Ave.Apt.1a Hrtsdale N.Y הופנברג; 

.10530, U.S.A

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנספים  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן 
קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם 
בית  לפני  יתייצב  המוות  להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין, 
המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, 
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או 
מדינת  של  קונסולרי  או  דיפלומטי  נציג  לפני  הודעה  ימסור 
ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית 

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

דניאל טפרברג, שופט

בבית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

ת"ע 38717-07-10

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ניוסיק  השואה  שנות  נספה  של  מותו  הצהרת  ובעניין: 
ליטבק,

והמבקש: עו"ד יצחק משיח, מנהל עיזבון זמני של המנוחה 
אורה פטיגרו, ע"י ב"כ עו"ד שרה רוקח, מרח' יהודה הלוי 61, 

תל אביב 65781, טל' 03-5609807, פקס' 03-5603362.

הודעה

לענייני  המשפט  בית  אל  פנה  המבקש  כי  ידוע  להווי 
הנספה  של  מותו  על  להצהיר  בבקשה  אביב  בתל  משפחה 

שלהלן.

וזה תיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקש:

ביום  המועצות  ברית   - באזרביג'אן  נולד  ליטבק,  ניוסיק 
15.5.1942, שירת כתותחן בקרבות במלחמת קרים בין רוסיה 
לגרמניה ונהרג בקרב; מקום מגוריו האחרון היה בבאקו-

אזרביג'אן ואזרחותו היתה של ברית המועצות.

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנספה  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן 
קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם 
בית  לפני  יתייצב  המוות  להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין, 
המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, 
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או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או 
מדינת  של  קונסולרי  או  דיפלומטי  נציג  לפני  הודעה  ימסור 
ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית 

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

ענבל לוי, מזכירת בית משפט

בבית המשפט לענייני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

ת"ע 19429-12-10

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

ובעניין: הצהרת מותו של צבי גולנג'ינר,

רבינוביץ  מרח'   ,50600535 ת"ז  רובין,  משה  צבי  והמבקש: 
49, חולון.

הודעה

לענייני  המשפט  בית  אל  פנה  המבקש  כי  ידוע  להווי 
שנות  נספה  מותו של  על  להצהיר  בבקשה  גן  ברמת  משפחה 

השואה צבי גולנג'ינר.

וזה תיאורו של הנספה לפי הצהרת המבקש:

צבי גולנג'ינר

מקום הלידה ותאריך הלידה: פולין, לפני 1895.

מקום מגוריו הרגיל: ורשה, פולין.

מקום מגועיו הידוע האחרון: ורשה, פולין.

אזרחותו: פולנית.

בחיים  עדיין  הנספה  נראה  שבו  לאחרונה  הידוע  התאריך 
ברח  הנספה   1945-1943 השנים  בין  נמצא:  שבו  והמקום 
עם משפחתו מן ההפצצות בוורשה וגופתו נותרה ביערות 

באירופה. סיבת מותו אינה ידועה.

 .1 ביותר:  הקרובים  משפחתו  בני  של  והכתובות  השמות 
המבקש, צבי משה רובין, מרח' רבינוביץ 49, חולון. 2. שרה 
מרח'  גולנג'ינר,  יוסף   .3 ים.  בת   ,2/37 רזיאל  מרח'  קרפל, 
לילנבלום 4, ראשון לציון. 4. אודיה קוקין, מרח' כצנלסון 

16, ראשון לציון.

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנספה  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן 
קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם 
בית  לפני  יתייצב  המוות  להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין, 
המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, 
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או 
מדינת  של  קונסולרי  או  דיפלומטי  נציג  לפני  הודעה  ימסור 
ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית 

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

    משה בר, עו"ד

בא כוח המבקש    

בבית המשפט לענייני משפחה בחיפה

ת"ע 30594-02-11

בעניין: חוק הצהרות מוות, התשל"ח-1978,

סמואל  איזדור  הנעדרים:  של  מותם  הצהרת  ובעניין: 
ומינצה שמואל,

 ,39 שמשון  מרח'   ,076122142 ת"ז  ענבר,  יצחק  והמבקש: 
חיפה.

הודעה

לענייני  המשפט  בית  אל  פנה  המבקש  כי  ידוע  להווי 
משפחה בחיפה בבקשה להצהיר על מותם של הנעדרים שלהלן 
זו  ידון בבקשה  וכי בית המשפט  נעלמו ומשערים שהם מתו, 

ביום 26.9.2011, בשעה 10.00.

וזה תיאורם של הנעדרים לפי הצהרת המבקש:

איזידור סמואל - נולד בשנת 1869 בעיר פלויישט שברומניה;   .1
מקום מגוריו הרגיל ומקום מגוריו הידוע האחרון היה בעיר 
רומנית; עסק במסחר; התאריך  אזרחותו  בוזאו שברומניה; 
והמקום האחרונים הידועים שבהם היה בחיים בשנים 1944 

בעיר בוזאו ברומניה )אז ככל  הנראה נפטר(.

פלויישט  בעיר   1879 בשנת  נודלה   - סמואל  מינצה   .2
הידוע  מגוריה  ומקום  הרגיל  מגוריה  מקום  שברומניה; 
האחרון היה בעיר בוזאו שברומניה; אזרחותה רומנית, לא 
הידועים  והמקום  התאריך  בחייה;  עיסוקה  היה  מה  ידוע 
האחרונים שבהם נראתה בחיים - בשנת 1950 בעיר בוזאו 

ברומניה )אז ככל הנראה נפטרה(.

של  ביותר  הקרובים  משפחתם  בני  של  והכתובות  השמות 
יצחק ענבר, נכדם של הנעדרים, מרח' שמשון  הנעדרים: 1. 
39, חיפה. 2. זיגו ישראל סמואל, נכדה של הנעדרים, מתגורר 
מיכל   .3  .Via Bella Fiamme Galle 51 ,איטליה - ברומא 

אלקחר, נכדתם של הנעדרים, מרח' טשרניחובסקי 16, חיפה.

בזה  מתבקש  הנ"ל,  הנעדרים  על  ידיעות  לו  שיש  מי  כל 
או  דיפלומטית  נציגות  לכל  או  המשפט  לבית  להמציאן 
קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב ובין בעל פה, וכל אדם 
בית  לפני  יתייצב  המוות  להצהרת  להתנגד  הרוצה  מעוניין, 
המשפט, אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו, 
או ימסור הצהרה בשבועה שבה יפורטו טעמי ההתנגדות, או 
מדינת  של  קונסולרי  או  דיפלומטי  נציג  לפני  הודעה  ימסור 
ישראל, שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית 

המשפט החלטה כטוב בעיניו.

עדנה דהן, מזכירת בית משפט

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 39469-02-11

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

 ,51-353167-3 ח"פ  בע"מ,  דרים  אוטו  חברת  פירוק  ובעניין 
מרח' הרוגי מלכות 7, תל–אביב-יפו, מרח' המנופים 12, ת"ד 2046, 

אזור התעשייה 46120.

 ,104 רוקח  מרח'   ,306295999 ת"ז  בבייב,  אמנון  והמבקש: 
תל אביב ועוד 3 עובדים נוספים, כולם ביחד ע"י עו"ד דויד זיו 
טל'  ,52521 גן  רמת   ,7 בגין  מנחם  מרח'  אשטון,  גולן  עו"ד   ו/או 

03-7519888, פקס' 03-51668800.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

14.9.2011, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
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לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 
שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.7.2011, 

בשעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דויד זיו, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 32770-10-10

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת ב.ז.ל.מ. חברה לבנין בע"מ.

והמבקש: חמזה גדיר, ע"י ב"כ עו"ד אבו אלהיג'א וג'די פ', ת"ד 
422, טמרה 30811.

בקשה  הוגשה   17.10.2010 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

12.4.2011, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 20.3.2011, בשעה 

.12.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אבו אלהיג'א וג'די פ', עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 3674-03-11

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

ובעניין פירוק עמותת לב קציר, מס' העמותה 58-035189-8.

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת"ד 34071, ירושלים 91340.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.3.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.6.2011, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 11409-10-10

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת דוגו בניה ושיפוצים בע"מ.

משד'  ברכה,  עמוס  עו"ד  ב"כ  ע"י  יוסף,  מרדכי  והמבקש: 
רוטשילד 15, תל אביב 66881.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.10.2010 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.4.2011, בשעה 9.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
ההבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימס

סור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 3.4.2011, בשעה 

.8.30

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עמוס ברכה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 22868-01-11

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת שנחאי תקשורת בע"מ, ח"פ 51-423202-4.

והמבקשת: שושנה גולדשלגר, ע"י ב"כ עו"ד אסף אוסלקה, 
מדרך בגין 23, תל אביב, טל' 073-7961496, פקס' 03-6868099.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.1.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

13.4.2011, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
ההבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימס

סור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 6.4.2011, בשעה 

.12.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אסף אוסלקה, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 3812-02-11

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נובה - ארנה בע"מ.

והמבקשים: עובדי החברה, ע"י ב"כ עו"ד נ' הורנשטיין ו/או ג' 
הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, ת"ד 22242, 

תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

12.6.2011, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
ההבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימס

סור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 3.6.2011, 

בשעה 13.00.

ללנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמוס
רת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלון הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 16188-02-11

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת נקש מוצרי עץ בע"מ.

והמבקש: אורדילן חברה ליבוא ושיווק בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד 
ד"ר )פיסיקה( צבי ברק, מדרך מנחם בגין 52, מגדל סונול, קומה 18, 

תל אביב, טל' 03-6969657, פקס' 03-7513300.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 9.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2.6.2011, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
ההבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימס

סור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 25.5.2011, בשעה 

.17.00

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ד"ר )פיסיקה( צבי ברק, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 27530-02-11

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מאפה עם ברכה בע"מ, ח"פ 51-390852-5, 
מרח' ההדרים 5, אשדוד )אצל בוריס קלימוב(.

והמבקשים: רומן פלם, ת"ז 320424708, מרח' הציונות 43/26, 
אשדוד, ואח', כולם ע"י ב"כ עו"ד עזרא יצחק, מרח' האודם 5, פתח 

תקוה 49751, טל' 03-9221895, פקס' 03-9214192.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2.6.2011, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
ההבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימס

סור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדוס לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  אאת 
מיום  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן  אר, 

.25.5.2011

ללנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמוס
רת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

עזרא יצחק, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר"ק 34899-02-11

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

- הפועל  לקידום הכדורגל באשדוד  פירוק עמותה  ובעניין 
אשדוד, מס' העמותה 58-014117-4.

מרח'  כנרי,  מירית  עו"ד  ב"כ  ע"י  רשם העמותות,  והמבקש: 
כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת"ד 34071, ירושלים 91340.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 20.2.2011 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2.6.2011, בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
ההבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימס

סור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
עבודה  ימי  יאוחר משבעה  לא  הנ"ל  לפי המען  לידיו  שתגיע 

לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מירית כנרי, עו"ד  
באת כוח המבקש  
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שם האגודה: בית בד שמן המאה - אגודה שיתופית חקלאית   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005447-8.  
המען: דגניה א', ד"נ עמק הירדן 15120.  

תאריך רישום: כ"ג באדר א' התשע"א )27 בפברואר 2011(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: מטעמי עמי - אגודה שיתופית בע"מ.  )2(
מס' האגודה: 57-005448-6.  

המען: אליפז, רח' איריס 16, קרית מלאכי.  
תאריך רישום: כ"ג באדר א' התשע"א )27 בפברואר 2011(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

שם האגודה: צוחר - כפר שיתופי להתיישבות קהילתית   )3(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005449-4.  
המען: צוחר, ד"נ הנגב 85475.  

תאריך רישום: כ"ג באדר א' התשע"א )27 בפברואר 2011(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  

כ"ג באדר א' התשע"א )27 בפברואר 2011(

 
אורי זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

הודעות על שינוי סיווג אגודות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שם האגודה: קיבוץ אפק.  )1(

מס' האגודה: 57-000273-3.  

המען: אפק 30042.  

תאריך רישום: ד' בתמוז התרצ"ו )24 ביוני 1936(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

שם האגודה: קיבוץ המעפיל.  )2(

מס' האגודה: 57-000364-0.  

המען: המעפיל, ד"נ חפר 38857.  

תאריך רישום: י"א בתשרי התרצ"ט )6 באוקטובר 1938(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

י"ט באדר א' התשע"א )23 בפברואר 2011(

 
אורי זליגמן  

רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
הואיל וביום 1.4.1991 ניתן צו לפירוק האגודה: על ניר - אגודה   )1(
זה  וצו   ,57-002822-5 אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית 
פורסם בילקוט הפרסומים 3877, התשנ"א, עמ' 2493, והואיל 
והפירוק הנ"ל הושלם ביום 13.2.2011, ניתנת בזה הודעה, כי 
ומאותה  רישום האגודה נמחק מספר האגודות השיתופיות 

שעה חדלה האגודה מלשמש גוף מאוגד.

תנובת  האגודה:  לפירוק  צו  ניתן   19.9.2007 וביום  הואיל   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  חקלאית  אגודה   - הדבש 
 ,5737 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003075-9
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,526 עמ'  התשס"ח, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה,  בזה  ניתנת   ,13.2.2011
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה 

מלשמש גוף מאוגד.

ט' באדר א' התשע"א )13 בפברואר 2011(
 

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  

צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות 
השיתופיות, מינוי מפרקים והודעות לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

אגודה   - כפרי  קהילתי  ישוב   - נופך  כפר  האגודה:  שם   )1(
שיתופית בע"מ, מס' אגודה 57-003466-0.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
רונן, מרח' מקור  השיתופיות, אני ממנה למפרק את אילן 

חיים 35, ירושלים 93465.

שיתופית  אגודה   - שיווק  מזרע  מפגש  האגודה:  שם   )2(
חקלאית בע"מ, מס' אגודה 57-003706-9.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו"ד עומר כהן, ממשרד 

שלמה כהן ושות', דרך בר יהודה 50, נשר 36680.

שיתופית  אגודה   - ייצור  מזרע  מעדני  האגודה:  שם   )3(
חקלאית בע"מ, מס' אגודה 57-003707-7.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות, אני ממנה למפרק את עו"ד עומר כהן, ממשרד 

שלמה כהן ושות', דרך בר יהודה 50, נשר 36680.

שם האגודה: מעוז ייצור חלב אגודה שיתופית בע"מ, מס'   )4(
אגודה 57-003736-6.

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
השיתופיות, אני ממנה את עו"ד יוסף כץ, מבית הפרקליטים, 
תל–אביב-יפו   ,61330 מיקוד   ,33111 ת"ד   ,4 ברקוביץ'  רח' 

.64238

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראות  בהתאם 
התשמ"ד-1984, נדרש כל בעל תביעה מן האגודה להגיש את 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי המען הנ"ל.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

התעשייה המסחר והתעסוקה בתוך חודשיים ממועד פרסומו.

י"ב באדר א' התשע"א )16 בפברואר 2011(

אורי זליגמן  
רשם האגודות השיתופיות  
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

דיה טק בע"מ
)ח"פ 51-355545-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 18.5.2011, בשעה 9.00, ברח' המכבי 6, רמת 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן, 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    שלמה בלום, מפרק

ש.ו. עץ בע"מ
)ח"פ 51-232458-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 18.5.2011, בשעה 9.00, ברח' מיזאן 27, תל אביב, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.
                                    אביבית מנקס, מפרקת

אנקס בע"מ
)ח"פ 51-166867-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,20 אברבנאל  ברח'   ,9.00 בשעה   ,18.5.2011 ביום  הנ"ל תתכנס 
ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חיים ידידיה יאחיה, מפרק

האקר טכנולוגיות אינטרנט 2000 בע"מ
)ח"פ 51-293383-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,3/5 שוהם  ברח'   ,13.00 בשעה   ,23.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  הנהלה(,  חדר   ,2 קומה   ,1 פז  )מגדל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.
                                    יוסי סופר, עו"ד, מפרק

לוטו בחצי המחיר בע"מ
)ח"פ 51-293385-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,3/5 שוהם  ברח'   ,13.00 בשעה   ,23.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  הנהלה(,  חדר   ,2 קומה   ,1 פז  )מגדל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יוסי סופר, עו"ד, מפרק

קאמזה בע"מ
)ח"פ 51-293380-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,3/5 שוהם  ברח'   ,13.00 בשעה   ,23.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת  הנהלה(,  חדר   ,2 קומה   1 פז  )מגדל 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    יוסי סופר, עו"ד, מפרק

אמ.בי.אס פתרונות מימון בע"מ
)ח"פ 51-351181-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מוריס סבג, מרח' הדקל 9, 

לפיד, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מוריס סבג, מפרק

אמ.בי.אס פתרונות מימון בע"מ
)ח"פ 51-351181-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
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הנ"ל תתכנס ביום 29.5.2011, בשעה 11.00, במשרדה של עו"ד 
אשרת חורי, רח' יד חרוצים 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    מוריס סבג, מפרק

מיסטרל שרותי תיירות בע"מ
)ח"פ 51-212654-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.2.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון בארי, מרח' הרב קוק 

8, רמת השרון, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אלון בארי, מפרק

מיסטרל שרותי תיירות בע"מ
)ח"פ 51-212654-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 29.5.2011, בשעה 10.00, במשרדה של עו"ד 
אשרת חורי, רח' יד חרוצים 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    אלון בארי, מפרק

סידפורמטיקס בע"מ
)ח"פ 51-417584-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,4 ברקוביץ'  ברח'   ,13.00 בשעה   ,30.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
מגדל המוזאון, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    תרזה לס-גרוס, עו"ד, מפרקת

אדיוס חדשנות בע"מ
)ח"פ 51-395812-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,4 ברקוביץ'  ברח'   ,12.00 בשעה   ,30.5.2011 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל  המוזאון,  מגדל 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    תרזה לס-גרוס, עו"ד, מפרקת

חדש פלסט בע"מ
)ח"פ 51-355795-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דוח  16, חדרה, לשם הגשת  6.6.2011, ברח' הזגג  ביום  תתכנס 
ומה נעשה  סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

                                    שושנה חכם, מפרקת

בלו צ'יפס בע"מ
)ח"פ 51-278033-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דרך השלום  ברח'   ,12.00 20.6.2011, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
20, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    מיקי שיפר, מפרק

י. דוידי שירותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-351474-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
כפר   ,6 ברח' העוגן   ,9.00 26.4.2011, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
סבא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יצחק דוידי, מפרק
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מ. מייסלוס שרותי בריאות 2002 בע"מ
)ח"פ 51-334017-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 9.3.2011, התקבלה החלטה 
מרח'  אלטרמן,  רון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

הנרייטה סולד 8א, באר שבע, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

רון אלטרמן, עו"ד, מפרק

מ. מייסלוס שרותי בריאות 2002 בע"מ
)ח"פ 51-334017-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.5.2011, בשעה 9.00, במשרד עו"ד מיכאל אלטרמן, 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  שבע,  באר  8א,  סולד  הנרייטה  רח' 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    רון אלטרמן, עו"ד, מפרק

ספיר שירותי הדרכה וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-343812-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 7.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צבי הדרי, מרח' קרן 

היסוד 27, ירושלים, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

צבי הדרי, עו"ד, מפרק

ספיר שירותי הדרכה וייעוץ בע"מ
)ח"פ 51-343812-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

היסוד  קרן  רח'  22.4.2011, במשרד המפרק,  ביום  הנ"ל תתכנס 
27, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    צבי הדרי, עו"ד, מפרק

סול )סידס אוף לייט( פרויקטים משולבים בע"מ
)ח"פ 51-264889-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד סרי, משד' משה דיין 

70, דירה 15, ירושלים 97570, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   45 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עודד סרי, מפרק

סול )סידס אוף לייט( פרויקטים משולבים בע"מ
)ח"פ 51-264889-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 8.5.2011, בשעה 16.00, בשד' משה דיין 70, 
דירה 15, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עודד סרי, מפרק

ח.א. ברק בע"מ
)ח"פ 7-271099-51(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 8.5.2011, בשעה 11.00, במשרד עו"ד לנדאו 
סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,2 גוריון  בן  רח'  יהודיין,   &
בנכסי  נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

                                    גד לנדאו, עו"ד, מפרק
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ר.י. ברק בע"מ
)ח"פ 51-271100-3(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת החברות   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
לנדאו  עו"ד  13.00, במשרד  8.5.2011, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
סופי של  דוח  גן, לשם הגשת  2, רמת  גוריון  בן  רח'  יהודיין,   &
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    גד לנדאו, עו"ד, מפרק

פרוגמטיקס בע"מ
)ח"פ 51-391812-8(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 23.1.2011, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ואדים רזיקוב, מרח' הרב 

קוק 48, חדרה, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ואדים רזיקוב, מפרק

פרוגמטיקס בע"מ
)ח"פ 51-391812-8(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר 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 10.5.2011, בשעה 10.00, במשרד עו"ד אשרת חורי, 
רח' יד חרוצים 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    ואדים רזיקוב, מפרק

אליהו עוזי בע"מ
)ח"פ 51-221131-9(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר 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 15.5.2011, בשעה 13.00, ברח' ז'בוטינסקי 117, בני 
ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    עקיבא ברילנט, מפרק

ויזיקוד בע"מ
)ח"פ 51-342937-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר 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 19.5.2011, בשעה 9.00, במשרד המפרק, רח' 
משה סנה 3, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    יהושע קוריסקי, מפרק

חוה לבהר בע"מ
)ח"פ 51-392371-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
 ,33 10.00, ברח' אלנקווה  30.6.2011, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  אביב, לשם הגשת  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    חוה לבהר, מפרקת

החברה המרכזית לשווק חלב בע"מ
)ח"פ 51-011526-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס בתוך 30 ימים מפרסום הודעה זו, ברח' יגאל אלון 
116, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בנימין רוטנברג, מפרק

שביל החלב מזון )1995( בע"מ
)ח"פ 51-213875-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס בתוך 30 ימים מפרסום הודעה זו, ברח' יגאל אלון 
116, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                    בנימין רוטנברג, מפרק





 
Official Gazette 


 
Miscellaneous Notices 


 
Guidelines of the Organ Transplant Steering Committee 


 
Pursuant to the Organ Transplant Law, 5768-2008 


 
By virtue of its powers under section 9(b)(4) of the Organ Transplant Law, 20081 
(hereunder - the Law), and after having received approval from the director general of 
the Ministry of Health under section 9(g) of the Law, the Transplant Center Steering 
Committee (hereunder – the Steering Committee) hereby establishes guidelines for 
the allocation of organs harvested under the Anatomy and Pathology Law 19532 
(hereunder – the Anatomy and Pathology Law) or brought to Israel pursuant to 
section 6 of the Law: 
 
 


Part A: Guidelines for the Allocation of Organs from Deceased donors 
 


Chapter 1: General – Allocation Principles 
 
1.  The Transplant Center, as defined in section 1 of the Law, administers a data 


base as referred to in section 32 of the Law, which contains, inter alia, details of 
applications submitted by patients to be registered in the data base. 


 
2. There is in existence one national waiting list, which contains all details of 


patients awaiting transplants (hereunder – the Waiting List). 
 
3. Any patient who is an Israeli resident is eligible, at the recommendation of his 


doctor, to submit an application to be registered on the Waiting List referred to 
in section 24 of the Law. 


 
4. Patient data is regularly updated and includes a range of medical details. 
 
5. Each organ has a set of allocation criteria, which has been established according 


to the traits necessary for matching the donor with a recipient (such as blood 
type, weight and height) and according to the immunological characteristics of 
the organ itself (the extent to which tissue matching is necessary) and the 
prospects of providing quality of life and of saving life (age, waitlisted period, 
blood test results etc); these criteria are built into computer software specially 
developed and adapted for each organ. 


 
6. Where a donor meets the conditions in the Anatomy and Pathology Law for one 


of his organs to be surgically removed from his body for transplant into the body 
of a recipient at a hospital in Israel, his details shall be forwarded to the 


                                                 
1 Sefer Hahukim 5768, page 394 
2  Sefer Hahukim 5713, page 162. 







Transplant Center and fed into the computerized system (hereunder – the 
System). 


 
7. The System shall cross-match donor data with data of persons waiting for an 


organ donation and shall locate the patients most suitable for a transplant. 
 
8. The Steering Committee shall conduct periodic control of allocations and update 


the allocation software as necessary and pursuant to technological advancements 
in the field of transplants. 


 
Where the computer finds two or more patients equally eligible to receive organ 
donations, the Transplant Center shall hold medical discussions with specialists 
to reach a decision as to which patient shall be allocated the organ; where a 
decision is not reached at this level, the Transplant Center shall continue to 
consult with other experts specially appointed for such purpose, who are not 
affiliated with or employed by the hospitals in which the transplant is to take 
place; where necessary, the chairman of the Steering Committee, and sometimes 
even the director general of the Ministry of Health, shall be involved in reaching 
a decision.   


 
Chapter 2: Heart Allocation 


 
10.  Principles 
 


(a)  Hearts shall be allocated according to compatibility of the recipient's blood 
type and body weight with that of the donor and according to the period of 
time he has been waitlisted for a transplant; the severity of the illness of 
waitlisted persons shall also be taken into account.  


 
(b) The Waiting List is divided into two sections, pursuant to severity of 


illness: 
 


(1) Status 1 – Waitlisted persons in an urgent condition who meet the 
following conditions: 


 
(a)  Patients hospitalized due to the severity of their condition, and 


those in need of medication via continuous infusion or with 
mechanical pump support;  


 
(b) Waitlisted persons with an artificial heart, even if not 


continuously hospitalized;  
 


(2)  Status 2 – Waitlisted persons who are at home and are in a relatively 
stable condition. 


 
11. Waiting List 
 


A person up to 65 years of age can be registered on the heart transplant waiting 
list. 


 







 
12. Allocation Method  
 


(a) Where a heart is available for transplant, the donor’s blood type and body 
dimensions (weight and height) shall be typed into the computer of the 
National Transplant Center, and the computer shall, pursuant to this data, 
generate a printout containing a list of suitable waitlisted candidates whose 
body dimensions vary up to 20% from the body dimensions of the donor, 
with priority given to persons who have been waiting longer for a 
transplant. 


 
(b) The decision concerning allocation involves two considerations: 


 
(1)  First consideration – medical urgency, and as such the donated heart 


will be offered first to those waitlisted as status 1; 
 
(2) Second consideration – match of blood type between the donor and 


the waitlisted candidate, as set out below: 
 
 The heart will first be offered to patients with the same blood type, 


but if none of these have are status 1 patients, it will be checked 
whether it is possible to transplant the heart into a waitlisted person 
rated status 1 whose blood type is compatible with that of the donor, 
subject to compatibility of body dimensions between the donor and 
the waitlisted candidate.   


 
(c)  Where there are two or more suitable candidates for the same heart, the 


patients’ treating cardiologists shall discuss the matter and decide which 
candidate is in a more serious medical condition and will, accordingly, be 
allocated the donated heart; where the cardiologists do not reach 
agreement, an external cardiologist, who has been specified for such 
purpose by the National Transplant Center, who does not work with one of 
the hospitals in which the heart transplant is to take place, shall decide the 
matter after having heard the doctors; in order to reach a correct and 
reliable decision, the external cardiologist shall visit the urgent status 1 
patients on the wards; these visits shall be conducted from time to time 
together with a Transplant Center representative. 


 
Chapter 3: Lung Allocation 


 
13.  Principles 
 


(a) Lungs shall be allocated according to blood type compatibility and severity 
of illness, and according to compatibility of body and height dimensions 
between the donor and the waitlisted candidate. 


 
(b) Allocation method is based on the LAS - Lung Allocation Score, which is 


based on the following parameters: age, waitlisted period, type of lung 
disease and functioning of the lung, which is measured according to a 
number of parameters. 







 
(c)  Severity of illness: The LAS ranges between 27 and 80; the more serious 


the medical condition the higher the score. 
 


14. Waiting List  
 


Persons up to 70 years of age can be registered on the transplant waiting list. 
 
15. Allocation Method 
 


(a) When a lung donation is received, the patient with the most serious illness, 
whose blood type and body dimensions match that of the donor, shall 
receive the organ. 


 
(b) A waitlisted person, whose situation has deteriorated to the extent that he 


requires respiration and whose LAS is above 70, shall be eligible to 
receive an organ from a donor with the same blood type as well as from a 
donor with compatible blood type. 


 
(c)  The allocation mechanism set out above shall apply whether the patient 


needs a transplant of one or two lungs. 
 
16. Allocation for Combined Heart-Lung Transplant 
 


(a) Candidates for a heart and lung transplant shall be put on the lung 
transplant list; a candidate defined as urgent shall be brought to the top of 
the lung transplant waiting list after consultation with lung specialists from 
other lung transplant centers; following approval, the treating lung doctor 
shall report to the Transplant Center.   


 
(b) The order of priorities shall be as follows: 


 
(1) Priority is given to status 1 heart transplant candidates over heart-


lung transplant candidates; 
 
(2) A heart-lung candidate who is at the top of the lung waiting list shall 


receive priority over a status 2 transplant candidate. 
 


Chapter 4 Liver: Allocation 
 
17. Principles 
 
 Two methods exist for liver allocations – one for adults and one for children, as 


set out below: 
 
18. Liver Allocation for Adults 
 


The adult liver allocation method is called MELD (Model for End Stage Liver 
Disease) and is based on the mathematical formula set out below, which was 
developed in one of the most important Transplant Centers in the United States; 







this method was adopted by the American organ allocation organization 
(UNOS), and later also by western countries, including Israel: 
 
MELD Score – a logarithm for calculating the severity of liver disease and 
chances of survival without transplant; scores range from 6 onwards; the greater 
the severity of the disease – the higher the score; registration of adults for liver 
transplant is conditional upon a MELD score of 10 and higher at the time of 
registration; if the score falls below 10 after registration, the patient is not 
removed from the list.  
 


19. Liver Allocation for Children 
Children up to 18 years of age shall be registered in a special children's list and 
rated according to severity of illness, using a method that differentiates between 
children up to 12 years of age and above 12 years of age, as set out below: 
 
(1) Children up to 12 years of age – severity of illness is calculated according 


to the PELD score – PELD = Pediatric End-Stage Liver Disease, an 
arithmetical formula based on the same principles as the allocation method 
for adults, while for children, additional arithmetical parameters are taken 
into account due to the growing process: height, weight, age and date 
registered on the national waiting list; scores range from 6 to 40; the 
greater the severity of the disease – the higher the score; 


 
(2) Children 12 to 18 years of age are included in the children's waiting list, 


but the severity of the disease is calculated according to the MELD method 
which is used for adults. 


 
20. Waiting List 
 


(a) There are two waiting lists – one for adults and one for children up to 18 
years of age; a person up to 65 years of age can register for a transplant. 


 
(b) The two lists are based on a score relating to severity of illness and blood 


type; different formulas are used for calculating severity of the disease in 
children as opposed to adults, due to the special characteristics of the 
diseases and of age; compatibility between the recipient’s body 
dimensions and those of the donor is taken into account.  


 
(c) Each group has a separate list for urgent cases – status 1 patients with liver 


disease that is acute or severe, pursuant to set criteria, who are hospitalized 
in fatal condition and whose life expectancy, without transplant, is up to 
seven days. 


 
21. Allocation Method 
 


Allocation shall be according to the following method: 
 
(1) The liver shall initially be allocated to an urgent status 1 candidate with the 


same or compatible blood type; 
 







(2) In the absence of a status 1 patient, the liver shall be allocated to a patient 
with the same blood type as the donor and with the highest score, ie: the 
highest rating for severity of disease; 


 
(3) In exceptional circumstances, involving serious patients with a MELD 


score higher than 30 who have a rare blood type, the patient will also be 
given the possibility of receiving a transplant from a donor with a blood 
type that is compatible and not only the same. 


 
Chapter 5: Kidney Allocation 


 
 
22. Principles 


 
(a) No urgency criteria exist for the allocation of kidneys. 
 
(b) Kidneys are distributed for transplant where the donor and recipient have 


the same blood type (O for O, B for B etc.). 
 


23. Principles for Kidney and Pancreas Allocation to Patients with Type 1 
Diabetes 


 
Below are the principles for kidney and pancreas allocation to patients with type 
1 diabetes: 
 
(1) Blood type compatibility. 
 
(2) Negative cross-matching results between the blood cells of the waitlisted 


candidate and those of the donor, and the amount of time the candidate has 
been on the list of diabetes patients waiting for a kidney and pancreas.  


 
24. Waiting List 
 


(a) There is no age limit for kidney transplants. 
 
(b) Registration for a kidney transplant from a deceased person is only 


possible after commencement of dialysis. 
 
(c) The period of time a patient has been registered on the Waiting List is 


calculated from the commencement of dialysis and not from the date of 
registration for transplant. 


 
(d) A waitlisted dialysis patient who has advanced to a higher age group after 


having been waitlisted for a prolonged period shall continue to have the 
score given according to the age group he was in upon joining the list; a 
younger waitlisted person receives more points. 


 
 


25. Allocation Method 
 







Allocation is performed in the following way: 
 
(1) Where a kidney donation is received, glands are taken from the donor and 


sent to the national tissue typing reference laboratory; 
 
(2) The laboratory holds blood samples from all candidates for kidney and 


kidney-pancreas transplants (samples are sent there once a month); 
 
(3) Cells taken from the glands are checked against the blood samples of 


waitlisted candidates who have the same blood type as the donor. This 
check is called "cross-matching"; 


 
(4) Candidates waiting for a transplant, whose cross-matching test with the 


donor's blood test is negative, can receive a kidney or kidney and pancreas 
from that donor. 


 
(5) Amongst the waitlisted candidates for whom the cross-matching test with 


the donor is negative, priority is determined according to four criteria: 
 


(a)   Age; 
 
(b) Waiting period, which is counted in months from the commencement 


of dialysis; 
 
(c) Genetic similarity (HLA); 
 
(d) Antibody titer (PRA); 


 
 


The score for each criterion ranges from 0 – 4, except for antibody titer (PRA) – for 
which the score ranges from 0 to 6; the scoring method is set out in the tables in 
section 23. 
 


(6) Some waitlisted candidates have a high antibody titer, which means that 
they have antibodies to many people, and the chance they will find a 
compatible kidney donor is low; to compensate for the low chance of 
finding a kidney, the Transplant Center has set a higher score for 
candidates with a higher antibody titer; 


 
(7) A tally is made of the total score for every waitlisted candidate who has a 


negative cross-match with the donor, and the candidate with the highest 
score receives the organ.  


 
26. Special Situations  
 


(a) Where the donor is a child under 18 years of age, a match is first sought 
amongst waitlisted children less than 18 years of age.  


 
(b) Where the donor is above 60 years of age, the transplant shall take place in 


patients over 60 years of age. 







 
27. Table of Criteria and Scores for Kidney Allocation 


 
Kidneys shall be allocated according to the criteria set out below: 
 
 


(1) Table 1- Age 
   


 Age Points 
 Up to 19 4 
 Above 19 to 41 2 
 Above 41 to 60 1 
 Above 60 0 
   
 
(2) Table 2 – Antibody Titer – PRA 
   
 Antibody Levels in Percentages Points 
 25 0 
 26 to 50 2 
 51 to 75 4 
 76 and above 6 
   
 
 
 
 
(3) Table 3 – Waiting Time (In Months) 
   
   
 Genetic Similarity Points 
 Up to 25 0 
 Above 25 to 48 1 
 Above 49 to 96 2 
 Above 96 4 
 
 
 
 
(4) Table 4 – Compatibility of HLA Genetic Similarity 
   
  Points 
 No incompatibility 4 
 Incompatibility at one site 3 
 No incompatibility at the 


DR site with 
incompatibility at other 
sites 


2 


   
 







 
 
(5) Table 5- Table of Blood Type Compatibility ('Compatible Blood Type') 
    
    
 A person with blood type: Can receive from: Can donate to: 
 O O AB, B, A, O 
 A O, A AB, A 
 B O, B AB, B 
 AB AB, B, A, O AB 
 
 


Part B: Guidelines for Priority in Organ Allocation  
 
28. Part B Priority 
 


Notwithstanding that referred to in Part A, when allocating organs, priority will 
be given in accordance with the guidelines in this part. 


 
29. Preamble 
 


(a) Section 9(b)(4) of the Law provides that the Steering Committee can, as 
part of its duties –  


 
"establish guidelines for the allocation of organs harvested under the 
Anatomical and Pathology Law or brought to Israel pursuant to section 6, 
provided that when the organs are allocated as aforesaid, these 
considerations, amongst others, are taken into account: 


 
(1) Consent of the person, when alive, for an organ to be harvested after 


his death, as referred to in section 28, if he or a first degree family 
member needs an organ transplant; 


 
(2) Donation of organs harvested from a person under the Anatomy and 


Pathology Law if a first degree family member needs an organ 
transplant; 


 
(3) Donation of an organ taken from a person during his lifetime, not for a 


specific recipient, if that person or a first degree family member needs 
an organ transplant." 


 
(b) Under section 28 of the Law, quoted in subsection (a), and based on 


comprehensive discussions held on the topic within the framework of a 
special forum of experts in the fields of ethics, philosophy, law, religious 
law and medicine, and in reliance on recommendations of the Transplant 
Center’s various organ committees, the Transplant Center Steering 
Committee has formulated the guidelines set out below: 


 
30. Priority Procedures 


 







(a) A transplant candidate is eligible for priority in the allocation of organs for 
transplant if one of the following has been met: 


 
(1) He or a first degree family member has signed a consent card for the 


donation of organs after his death pursuant to section 28 (a) of the 
Law; priority shall be given after three years have passed from the date 
he has signed the consent card; 


 
(2) Where a first degree family member has donated organs in Israel under 


the Law and under the Anatomy and Pathology Law, priority shall be 
given from the date these guidelines have been published in the 
Official Gazette, onwards; 


 
(3)  Where he or a first degree family member has, during his lifetime, 


donated a kidney, liver lobe or lung, other than to a specific recipient 
under section 21 of the Law; priority shall be given from the date these 
guidelines have been published in the Official Gazette, onwards. 


 
(b) A minor under 18 years of age or someone declared legally incompetent 


shall not be subject to the priority procedures in this chapter, and for such 
persons, organs for transplant shall be allocated according to the allocation 
procedures in existence prior to publication of the guidelines set out in Part 
A, without change.  


 
(c) Where an organ is being allocated for transplant and an adult has priority 


status over a child or a legal incompetent just because the adult is eligible 
for priority under sub section (a), the organ shall be allocated to the child 
or the legal incompetent and not to the adult; 


 
For the avoidance of doubt, it will be emphasized that minors under 18 
years of age are excluded from priority procedures under this chapter 
despite the fact that under the law a minor under 17 years of age may sign 
an organ donor consent card. 


 
(d) Priority for a person who has signed a donor card or the relative of such 


person shall be given one year following publication of these guidelines in 
the Official Gazette and after a waiting period of three years as specified in 
subsection (a)(1). However, a person who has signed a donor consent card 
during the said year, or his relative, as the case may be, shall be entitled to 
priority, even if a period of three years has not passed. 


 
(e) In these guidelines, "first degree family member" means spouse, parent, 


son, daughter, brother, sister, only. 
 


31. Breakdown of Priorities 
 
Priority in the allocation of each of the organs donated for transplant, shall be 
given in the following manner: 
 
 







Reasons for Giving Priority Kidney/ 
Kidney-Pancreas 
Number of Points 


Heart Lungs LAS 
Number of 


Points 


Liver MELD 
Number of 


Points 
Candidate's signature on 
organ donor card 


2 Advance to top of the 
status 2 list 


10 2 


Signature of candidate's 
family member (one 
relative only) 


0.5 Advance on Status 2 list 
after those who have 
priority because they 
signed 


2.5 0.5 


Actual donation from a 
deceased relative or 
donation from someone 
living other than to a 
particular recipient  


3.5 Advance to top of status 
2 list before those who 
have priority because 
they signed 


15 3.5 


    
32. Further Guidelines 


 
(a) Amongst the candidates for organ transplant who have the same number of 


points, priority will be given, at the time of allocation, to a candidate who has 
accumulated points pursuant to the medical criteria set out in Part A and not on 
the basis of priority procedures set out in Part B. 


 
(b) Where the medical situation of a heart, lung or liver transplant candidate, who is 


eligible for advancement due to having signed a donor consent card, necessitates 
his advancement to the top priority list (status 1 heart, respirated patient or with 
an LAS above 70 for lung and status 1 or with a MELD score above 30 for liver) 
he shall be advanced to the top of the list pursuant to the general allocation 
procedures in Part A, without taking into account the fact that he is not eligible 
for advancement; however, if the organ allocation list for top priority candidates  
contains, at any particular moment, two candidates for a concrete donation who 
are the same from a medical perspective, allocation priority shall be given to the 
candidate eligible for advancement pursuant to the said advancement 
procedures. 


 
(c) Priority will only be given to someone who has signed a donor card if such 


person has expressed a willingness to donate organs after his death, and has not 
limited his signature to tissue only. 


 
(d)  A transplant candidate cannot accumulate points for having met a number of 


advancement criteria, but if a person has met more than one criterion, the higher 
number of points from amongst such criteria shall be attributed to his credit. 


 
(e) Each time organs are donated, eligibility for advancement shall be re-checked 


before the organs are allocated. 
 
(f) A person who has cancels his signature on the donor card after he or a first 


degree family member has benefited from priority in the transplant of an organ 
based on such signature, shall not be eligible for priority in the future, even if he 
renews his signature on the donor card, provided he has been given an 
appropriate opportunity to be heard by a committee that is convened for such 
purpose. 


 







(g) Doctors who have registered a legally incompetent patient for a transplant shall 
provide the Transplant Center with formal documents confirming such. 
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