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הודעה על מינוי חבר למועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א()1( ו–)ה( לחוק צער בעלי חיים 
)ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-11994, אני ממנה את פרופ' הלל 
למדעים,  הלאומית  האקדמיה  נציג   ,011453016 ת"ז  ברקוביאר, 
המועצה  ראש  וליושב  חיים  בבעלי  לניסויים  המועצה  לחבר 

האמורה.

ל' בשבט התשע"ג )10 בפברואר 2013(
)חמ 3-2603(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הבריאות  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.  1

הודעה על העברת סמכויות
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 34 לחוק שעות עבודה ומנוחה, 
את  חיימוב  לאבי  העברתי  כי  מודיע  אני  התשי"א-21951, 
סמכויותי לפי סעיפים 11, 12 ו–23 לחוק האמור, למעט הסמכויות 

ליתן היתר כללי.

י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 2013(
)חמ 3-871(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

י"פ התשס"ג, עמ' 2084; ק"ת התשע"ג, עמ' 966.  1

ס"ח התשי"א, עמ' 204.  2

מינוי מנהל כללי זמני למשרד התקשורת
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שירות  נציב  עם  התייעצות  ולאחר  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
)פיקוח  בכיר  מנהל  סגן  שמילה,  מימון  על  מטיל  אני  המדינה, 
הכללי  המנהל  תפקיד  את  למלא  התקשורת(,  מערך  ואכיפה 
)14 ביוני 2013(,  ו' בתמוז התשע"ג  של משרד התקשורת, מיום 

לשלושה חודשים או עד למינוי של קבע, לפי המוקדם.

ה' בתמוז התשע"ג )13 ביוני 2013(
)חמ 3-1173(

גלעד ארדן  
שר התקשורת  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

הודעה בדבר בחירה לכהונה של ראש העירייה 
בקרית מלאכי

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, 
התשל"ה-1975

בהתאם לסמכות לפי סעיף 28)א( לחוק הרשויות המקומיות 
)להלן  התשל"ה-11975  וכהונתם(,  וסגניו  הרשות  ראש  )בחירת 
לי2 נמסרת בזה הודעה כי בישיבת מליאת  - החוק(, שנאלצה 

 5( התשע"ג  באייר  כ"ה  מיום  מלאכי  בקרית  העירייה  מועצת 
במאי 2013( נבחר יוסי חדאד3 לכהונת ראש העירייה לפי סעיף 
24ב לחוק במקומו של מרדכי מוטי מלכה4 שחדל מכהונתו לפי 

סעיף 19 לחוק.

י"ד בסיוון התשע"ג )23 במאי 2013(
)חמ 3-743(

יגאל צרפתי  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

י"פ התשס"ט, עמ' 982.  3

י"פ התשס"ט, עמ' 981.  4

הודעה על מינוי חברים לוועדה מייעצת
לפי תקנות המכינות הקדם–צבאיות )הכרה במכינה קדם–צבאית(, 

התש"ע-2009

לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי,  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
קדם–צבאית(,  במכינה  )הכרה  הקדם–צבאיות  המכינות 
התש"ע-12009, מיניתי את הרשום מטה לחבר הוועדה המייעצת 

לעניין המכינות הקדם–צבאיות:

יהוישיב פרומן, עובד משרד החינוך, במקום אסנת אלרואי2.

כ"ה בסיוון התשע"ג )3 ביוני 2013(
)חמ 3-3904(

דלית שטאובר  
                                      המנהלת הכללית של משרד החינוך

ק"ת התש"ע, עמ' 156.  1

י"פ התשע"ב, עמ' 2409.  2

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011

באריזות,  הטיפול  להסדרת  לחוק  40)ב(  לסעיף  בהתאם 
התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב עליית המדד 
 ,2011 בדצמבר  המדד שפורסם  לעומת   2012 בדצמבר  שפורסם 
מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, סכומי העיצום הכספי 

לפי סעיף 34 לחוק, הם כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)א( לחוק -   )1(

ליחיד - 77,570 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(; )א( 

לתאגיד 155,150 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ב( לחוק - 517,160 ש"ח;  )2(

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ג( לחוק -   )3(

ליחיד - 233,750 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 467,510 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ד( לחוק - 2,590 ש"ח בשל   )4(
כל טון של פסולת אריזות שלא בוצע לגביו מיחזור מוכר 

בהתאם ליעדי המיחזור לפי סעיף 6 לחוק.

י"ג בסיוון התשע"ג )22 במאי 2013(
)חמ 3-4317(

יורם הורביץ  
המנהל  

ס"ח התשע"א, עמ' 278.  1
 

ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  1

י"פ התשל"ט, עמ' 982.  2
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הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין
לפי פקודת הבנקאות, 1941

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג2()1( לפקודת הבנקאות, 11941, 
אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור 
הנגיד נתתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 333 - "ניהול סיכון 
לפיו  אשר  ח-2377-06,  מס'  בחוזר  ההוראה(   - )להלן  ריבית" 

מועד תחילת ההוראה ביום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014(.

כ' בסיוון התשע"ג )29 במאי 2013(
)חמ 3537—3( 

דוד זקן  
המפקח על הבנקים  __________

1  ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.

הודעה בדבר סיום אישור זמני של גוף אישור ובקרה
לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005

להסדרת  לחוק   8 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מודיעה,  אני 
)להלן - החוק(, כי האישור  תוצרת אורגנית, התשס"ה-12005 
הזמני שניתן לדרך המעבדה בע"מ כגוף אישור ובקרה2, הסתיים 

ביום י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012(.

י"ז בסיוון התשע"ג )26 במאי 2013(
)חמ 3663—3(

מרים פרוינד 	
מנהלת השירותים להגנת 	

הצומח ולביקורת  
__________

1  ס"ח התשס"ה, עמ' 474.

2  י"פ התשע"א, עמ' 2196.

הודעה בדבר אישור גוף אישור ובקרה וסמלו
לפי חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005

תוצרת  להסדרת  לחוק  3)ג(  לסעיף  בהתאם  מודיעה,  אני 
אורגנית, התשס"ה-12005 )להלן - החוק(, כי אישרתי, בתוקף 
אישור  לגוף  שלהלן  הגוף  את  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי 

ובקרה לעניין ייצור תוצרת אורגנית מן החי ואת סמלו: 

סמל הבקרה של הגוףשם ומען גוף אישור ובקרה

 אגריאור בע"מ - פיקוח
ואישור תוצרת אורגנית

 מען: רח' הבושם 3,
ת"ד 12755, אשדוד

9720102 :PPIS מס’ הסמכה של

י"ז בסיוון התשע"ג )26 במאי 2013(
)חמ 3-3663(

מרים פרוינד  
מנהלת השירותים להגנת  

הצומח ולביקורת  
ס"ח התשס"ה, עמ' 474.  1

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום י"ב בסיוון התשע"ג 
)21 במאי 2013(, בתיק בד"מ 020/2012, החליט להטיל על עורכת 
הדין רחאב שירין עיסאוי, רישיון מספר 39755, עונש של השעיה 

מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שנתיים.

תוקף ההשעיה מיום י"ב בסיוון התשע"ג )21 במאי 2013( עד 
יום ב' בסיוון התשע"ה )20 במאי 2015(.

כ"ה בסיוון התשע"ג )3 ביוני 2013(
)חמ 3-94(

איתן ש' ארז  
סגן ראש לשכת עורכי הדין   ________

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של 
לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום י"ג בסיוון התשע"ג )22 
במאי 2013(, בתיק בד"מ 020/2012, החליט להטיל על יעקב הלר, 
עריכת  עונש של השעיה מעיסוק במקצוע   ,5404 רישיון מספר 
מן  הוצאה  של  לעונש  במצטבר  חודשים   6 של  לתקופה  הדין 

הלשכה שהושת עליו.
כ"ד בסיוון התשע"ג )2 ביוני 2013(

)חמ 3-94(
איתן ש' ארז  

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

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
המחוזי  המשמעתי  הדין  בית  כי  התשכ"א-11961,  הדין,  עורכי 
של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"א בסיוון התשע"ג 
)30 במאי 2013(, בתיק בד"מ 103/2012, החליט להטיל על גואד 
לובנאסי, רישיון מספר 38833, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
של  עונש  לכל  במצטבר  שנים,   10 של  לתקופה  הדין  עריכת 

הוצאה או השעיה שנגזר עליו.
כ"ד בסיוון התשע"ג )2 ביוני 2013(

)חמ 3-94(
איתן ש' ארז  

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

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה1 
כרשות  סמכויותי  את  מזרחי  לציון  אצלתי  הפקודה(,   - )להלן 
רישוי לעניין הפקודה ולעניין תקנות התעבורה, התשכ"א-21961.

________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשס"ח, עמ' 208.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2
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 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ת.י עידן תקשורת תדמיתית בע"מ
)ח"פ 51-242125-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.7.2013, בשעה 10.00, במשרד עו"ד איבצן-נצר-
וולצקי, רח' החשמונאים 100, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל לב ארי, מפרקת

ארטים גרופ בע"מ
)ח"פ 51-356607-5(

)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 28.7.2013, בשעה 10.00, אצל עו"ד רונן פריד, רח' 
1, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה  המדע 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יובל ספקטור, מפרק

שורשים - הטבע שלי בע"מ
)ח"פ 51-387294-5(

)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 
16, פארק  10.00, ברח' המלאכה  1.8.2013, בשעה  ביום  תתכנס 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  העין,  ראש  אפק, 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ארנון בן עמרם, עו"ד, מפרק

סמאול חנויות בע"מ
)ח"פ 51-146451-3(

)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 
 ,1 10.00, בשד' דוד המלך  1.8.2013, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
כיצד  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סוזנה וון באסביץ, עו"ד, מפרקת

אצילת הסמכויות לגאנם חמאדה ולציון מזרחי3 - בטלות.

י"ז בסיוון התשע"ג )26 במאי 2013(
)חמ 3-214(

עוזי יצחקי  
רשות הרישוי  

י"פ התשע"ב, עמ' 2055.  3

הודעה על הסמכת פקח במועצה המקומית מבשרת ציון
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, 

התשס"ח-2008

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק הרשויות 
המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 
)להלן - החוק(, ולאחר שהוכשר כדין, אני מסמיך לפקח לעניין 
המועצה  עובד  את  לחוק,  בתוספת  המנויים  הסביבה  חיקוקי 

המקומית מבשרת ציון, אבי אמסלם.

משמש  המומסך  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידו בשירות המועצה.

כ"ח בניסן התשע"ג )8 באפריל 2013(
)חמ 3-4029(

אריה שמם  
                                    ראש המועצה המקומית מבשרת ציון

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו-11976, מינתה 
עיריית דימונה בישיבת המועצה מיום י' בסיוון התשע"ג )19 במאי 

2013( לוועדת ערר לעניין החוק האמור את המנויים להלן:

יניב מור יוסף - יושב ראש

רפי אזולאי - חבר

יוסי אוטמזגין - חבר.

כ"ו בסיוון התשע"ג )4 ביוני 2013(
)חמ 3-265-ה1(

אלי ברונשטיין  
ראש עיריית דימונה  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

רישום  גוש  של  הזכויות  לוח  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
תל  נפת   ,)7030 שומה  מגוש  )חלק  9016/תל–אביב-יפו  מס' 
הסדר  פקיד  בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך  היום  הוצג  אביב, 
המקרקעין מחוז תל אביב והמרכז, דרך מנחם בגין 125, קריית 
אגף  תל–אביב-יפו,  בעיריית  אביב,  תל   ,7 קומה  הממשלה, 
הפנים,  משרד  תל–אביב,  מחוז  על  הממונה  ובלשכת  הנכסים, 

קריית הממשלה, תל אביב.

כ"ח בסיוון התשע"ג )6 ביוני 2013(
תמר אריאלי  

פקידת הסדר מקרקעין  
מחוז תל אביב והמרכז  




