
רשומות

ילקוט הפרסומים
21 במרס 2022 10290 י"ח באדר ב' התשפ"ב

עמוד  

הודעה על ביטול פטור מחובת מכרז לפי חוק שירות המדינה )מינויים(                                                                4456

הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו לפי תקנות סדר הדין האזרחי                    4456

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק כלב ברצועה  לפי חוק להסדרת הפיקוח על
כלבים                                                                                                                                                                  4456

הודעה מאת הציבור                                                                                                                                                   4456



ילקוט הפרסומים 10290, י"ח באדר ב' התשפ"ב, 2022 3 21  4456
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 81 אגורות 

הודעה על ביטול פטור מחובת מכרז 
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות המדינה 
המדינה  שירות  ועדת  הצעת  ולפי  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
לפי  פומבי  מכרז  מחובת  הפטור  את  לבטל  הממשלה  החליטה 
תוכנית  מנהל  למשרת  ביחס  שנקבע  האמור  לחוק   19 סעיף 
מיום   1586 מס'  ממשלה  בהחלטת  המדינה  לשירות  הצוערים 

כ"ז בניסן התש"ע )11 באפריל 2010( 

ט' באדר א' התשפ"ב )10 בפברואר 2022(
)חמ 3-274(

שלום שלמה  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86   1

הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט בדבר צורת 
מסמך ומבנהו

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

הדין  סדר  לתקנות  ו–175   31 תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזרחי, התשע"ט-12018 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי -

מסמך כהגדרתו בתקנות יוגש לבית המשפט באופן הזה:   1

לבנים  נייר  גיליונות  גבי  על  מודפס  יהיה  המסמך   )1(
וחלקים בגודל 21×7 29 סנטימטרים )A4( על צד אחד 

בלבד של הגיליון; 

מכל  סנטימטרים   2 5 של  שוליים  בעל  יהיה  המסמך   )2(
צד;

או  "רעננה"  או   "David" בגופן  כתוב  יהיה  המסמך   )3(
"Calibri" בגודל 12 בלבד, בצבע שחור, בלא הבלטות 
שורה  של  יהיה  השורות  בין  המרווח  צבעוניות; 
על  רגיל;  מרווח  יהיה  האותיות  בין  והמרווח  וחצי 
שיהיו  יכול  במסמך  המובאות  כותרות  האמור,  אף 
בלא  או  עם   14 בגודל  האמורים  בגופנים  כתובות 

הבלטה בצבע שחור; 

כלל עמודי המסמך, לרבות נספחיו, ימוספרו בספרות   )4(
ברצף;

בעל דין המגיש מסמך עם נספחים, יפעל באופן הזה:   2

יסמן את העמוד הראשון של כל נספח בספרות, באופן   )1(
שיהיה ניתן לאתרם בקלות;

אם המסמך מוגש עם למעלה מחמישה נספחים, יפעל   )2(
באופן הזה: 

שבו  עניינים  תוכן  הראשון,  הנספח  לפני  יצרף,  )א( 
יפורטו לגבי כל נספח: שם הנספח, הספרה שבה 

סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח;

מקדים  דף  מהנספחים  אחד  כל  לפני  יצרף  )ב( 
הספרה  הנספח,  שם  יצוינו:  ובמרכזו  שבראשו 
הראשון  העמוד  של  העמוד  ומספר  סומן  שבה 
של הנספח; הפרטים המצוינים בסעיף זה ייכתבו 
בגודל   Calibri"" או  "רעננה"  או   "David" בגופן 

;36

לבית  פנייה  או  לבקשה  תשובה  בקשה,  המגיש  דין  בעל    3
המשפט, יפעל באופן הזה:

יפרט את שמות בעלי הדין בסדר שבו הופיעו על גבי   )1(
ויציין  העיקרי  בהליך  שהוגש  הראשון  הטענות  כתב 
מי מהם המבקש/המשיב תוך שמירת כינוי בעלי הדין 

בהליך העיקרי )כגון, תובע או מערער(;

מספר  )ליד  התשובה  בראש  יסמן  לבקשה  המשיב   )2(
כפי  משיב,  הוא  שאליה  הבקשה  מספר  את  התיק( 
שהיא מופיעה בתיק המתנהל במערכת "נט המשפט";

הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך    4
ומבנהו, מיום כ"ה באדר התשפ"א )9 במרס 2021(2 - בטלה 

י"ד באדר ב' התשפ"ב )17 במרס 2022(
)חמ 3-6167(

יגאל מרזל  
מנהל בתי המשפט  

י"פ התשפ"א, עמ' 4286   2

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 11)ב( לחוק להסדרת הפיקוח על 
נוספים  אזורים  קבעתי  כי  מודיע  אני  התשס"ג-12002,  כלבים, 
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך, 
כלב  להחזיק  החובה  חלה  לא  שבהם  אזורים  בדבר  ההודעה 

ברצועה2 תתוקן כך שבסופה יבוא:

בשטח המדשאה ליד רחוב גולומב 20 בין השעות   )116("  
7:00 ו–22:00 מדי יום, בתחומי הגינה  המיועדת לכלבים "

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה 

כ"ז באדר א' התשפ"ב )28 בפברואר 2022(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי   
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216   1

י"פ התשס"ז, עמ' 858; התשפ"ב, עמ' 2672   2

הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין 
בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה

מסעדע - מידע ושרותים לענף המזון והארוח בע"מ
)ח"פ 51-226310-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
00 10, אצל המפרק, רח'  2022 5 15, בשעה  הנ"ל תתכנס ביום 
המייסדים 62, מזור, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ארז זיו, מפרק
 

ק"ת התשע"ט, עמ' 422   1




