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הכרזה על מצב חירום
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הצעת  פי  ועל  הממשלה1  לחוק–יסוד:   38 לסעיף  בהתאם 
בכסלו  ט"ז  שני,  ביום  בישיבתה  הכנסת  הכריזה  הממשלה, 
התשע"ה )8 בדצמבר 2014(, על מצב חירום לתקופה שמיום ט"ז 
בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014( עד יום כ"ה בכסלו התשע"ו 

)7 בדצמבר 2015(.

ט"ז בכסלו התשע"ה )8 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2794(

יולי-יואל אדלשטיין  
יושב ראש הכנסת                                         

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1

מינוי סגן מנהל
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

)שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - החוק(, אני ממנה את עובד  ורכישה(, התשכ"ג-11963 

רשות המסים בישראל, רון חכם, לשמש סגן מנהל לעניין החוק.

תוקף המינוי יפוג אוטומטית עם פרישתו של העובד המנוי 
לעיל.

כ"ז בתשרי התשע"ה )21 באוקטובר 2014(
)חמ 3-324-ה3(

יאיר לפיד  
שר האוצר                                         

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  1

מינוי יושב ראש לוועדת עררים
לפי חוק החשמל, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א( לחוק החשמל, התשי"ד-11954 
)להלן - החוק(, ולפי סעיפים 5)א( ו–5)ב( לחוק בתי דין מינהליים, 
התשנ"ב-21992, בהמלצת שרת המשפטים, ובהסכמת נשיא בית 
המשפט העליון, אני מאריך3 את מינויו של אמנון כהן, שופט של 
בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת עררים לעניין סעיף 6 לחוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים, מיום י"ט בכסלו התשע"ה )11 
בדצמבר 2014(.

י"ט בחשוון התשע"ה )12 בנובמבר 2014(
)חמ 3-182-ה2(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                                         

ס"ח התשי"ד, עמ' 190.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90; התשע"א, עמ' 791.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 1990.  3

הודעה בדבר שינויים בסך כל השכר או גמול תעסוקה 
שיש לו דין קדימה

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

בהתאם לסעיף 354)א()1()ד( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, 
שינוי  חל  כי  מודיע  אני  הפקודה(,   - )להלן  התשמ"ג-11983 

354)א()1()א( בסעיף  כאמור  התעסוקה  גמול  או  השכר  כל   בסך 
 ,)2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  שמיום  כך  לפקודה, 
"24,080 שקלים חדשים  יבוא  "21,000 שקלים חדשים"  במקום 

בעד שכר עבודה".

י"א בכסלו התשע"ה )3 בדצמבר 2014(
)חמ 3-149(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה                                         

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי 

נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(, 
התשמ"ד-1984

לתקנות   19 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
רפואית,  נכות  אחוזי  )קביעת  נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח 
מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(, התשמ"ד-21984, קבעתי 
כי הרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו ברשימת חברי 

ועדה רפואית לעררים:

ד"ר עמרי לובובסקי, רישיון מס' 32942

ד"ר אלה ויסברוד, רישיון מס' 24169.

ממועד  שנים   3 תום  עד  הוא  האמור  המינויים  תוקף 
פרסומם ברשומות.

ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(
)חמ 3-89-ה2(

מאיר כהן  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1377.  2

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, 

התשט"ז-1956

לתקנות  27)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי  הביטוח 
מפורטים  ששמותיהם  הרופאים  כי  קבעתי  התשט"ז-21956, 

להלן ייכללו ברשימת חברי ועדה רפואית לערעורים:

ד"ר אהרן גליק, רישיון מס' 16545

ד"ר מרים קוויט, רישיון מס' 11380.

ממועד  שנים   3 תום  עד  הוא  האמור  המינויים  תוקף 
פרסומם ברשומות.

ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(
)חמ 3-89-ה2(

מאיר כהן  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשמ"ט, עמ' 695.  2

                                       
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.  1
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הודעה על ביטול מינוי פוסק רפואי
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי 

עבודה(, התשט"ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 1 לתקנות הביטוח 
התשט"ז-21956,  עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרכת  )קביעת  הלאומי 
 ,15186 מס'  רישיון  גטאס3,  דאוד  ד"ר  של  הכללתו  את  ביטלתי 

ברשימת הפוסקים הרפואיים.

ט' בכסלו התשע"ה )1 בדצמבר 2014(
)חמ 3-89-ה1(

מאיר כהן  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשנ"ח, עמ' 894.  2

י"פ התשנ"ז, עמ' 947.  3

תיקון אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

אני  התעבורה1,  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התעבורה,  על  הארצי  כמפקח  סמכויותיי2  אצילת  את  מתקן 
לפטור במקרה מסוים מהסדרי תנועה, לפי תקנה 16)2( לתקנות 

התעבורה, התשכ"א-31961 )להלן - התקנות(, כך ש -

פסקה )1( - תימחק, ולפיכך אצילת הסמכויות לישעיהו רונן   )1(
לכל שטח המדינה - בטלה;

במקום פסקה )2( יבוא:  )2(

")2( ישי טלאור - המפקח על התעבורה למחוזות ירושלים   
והדרום - למחוזות ירושלים והדרום; הראל דמתי, המפקח 
חיפה  למחוזות   - והצפון  חיפה  למחוזות  התעבורה  על 

והצפון; שי סופר - לכל שטח המדינה."

תל  למחוזות  פרלשטיין  ליעקב  הסמכויות  אצילת  ולפיכך   
אביב והמרכז - בטלה.

י"ח בחשוון התשע"ה )11 בנובמבר 2014(
)חמ 3-214(

מאיר חן  
המפקח הארצי על התעבורה                                         

ס"ח התשל"א,   ;173 עמ'   ,7 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני   1 

עמ' 83.  
התשע"ג,   ;164 עמ'  התשע"א,   ;3896 עמ'  התשס"ב,  י"פ   2 

עמ' 6948; התשע"ד, עמ' 8090.  
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  3

הודעה על מתן הוראה למנהלי קרנות ונאמנים
לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

אני מודיע כי בהתאם לסעיף 97)ב( לחוק השקעות משותפות 
הרשות(   - )להלן  ערך  ניירות  רשות  בנאמנות, התשנ"ד-11994, 
פרסמה הוראה למנהלי קרנות ונאמנים בדבר קרנות שמדיניות 
ההוראה  לנכסים.  גבוהה  חשיפה  יוצרת  שלהן  ההשקעות 

.www.isa.gov.il מופיעה באתר הרשות

                                       
ס"ח התשנ"ה, עמ' 308.  1

תחילתה של ההוראה האמורה ארבעים וחמישה ימים מיום 
פרסומה באתר הרשות.

ט"ו בכסלו התשע"ה )7 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2555(

שמואל האוזר  
יושב ראש רשות ניירות ערך                                         

הודעה על מתן הוראה למנהלי קרנות
לפי חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

השקעות  לחוק  97)ב(  לסעיף  בהתאם  כי  מודיע  אני 
משותפות בנאמנות, התשנ"ד-11994, רשות ניירות ערך )להלן 
בשם  גילוי  בדבר  קרנות  למנהלי  הוראה  פרסמה  הרשות(   -
הקרן על אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג 
השקעה )נוסח חדש - 2014(. ההוראה מופיעה באתר הרשות 

.www.isa.gov.il

תחילתה של ההוראה האמורה ארבעים וחמישה ימים מיום 
פרסומה באתר הרשות.

ט"ו בכסלו התשע"ה )7 בדצמבר 2014(
)חמ 3-2555(

שמואל האוזר  
יושב ראש רשות ניירות ערך                                         

ס"ח התשנ"ד, עמ' 308.  1

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים
לפי פקודת המדידות

אני מודיע לפי סעיף 3)3( לפקודת המדידות1, שנתתי רישיון 
לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:

תאריך מתן הרישיוןהשםמס' הרישיון

כ"ח באב התשע"ד ויסאל זועבי1397
)24 באוגוסט 2014(

כ"ח באב התשע"ד דמיטרי מרטיניוק1398
)24 באוגוסט 2014(

כ"ח באב התשע"ד מרזוק חרזאללה1399
)24 באוגוסט 2014(

כ"ח באב התשע"ד שריף ריאן1400
)24 באוגוסט 2014(

י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
     המנהל הכללי של 

המרכז למיפוי ישראל  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.  1

הודעה בדבר מתן רישיונות מודדים
לפי פקודת המדידות

אני מודיע לפי סעיף 3)3( לפקודת המדידות1, שנתתי רישיון 
לעסוק במקצוע המדידה לרשומים להלן:

                                       
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368.  1
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לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
זכות מטפחים  מסמכי ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות 

של זני צמחים, התשל"ד-1974.

ג' בכסלו התשע"ה )25 בנובמבר 2014(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים                                         

 תיקון הודעה בדבר רישום זכות מטפחים
בספר הזכויות

לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

מטפחים  זכות  לחוק   26 לסעיף  בהתאם  כי  מודיעה  אני 
לתיקון תיאור  זני צמחים, התשל"ג-11973, הוגשה בקשה  של 
של הזן "אורורה" בספר הזכויות, בקשה מספר 4354/11, רישום 
תיווסף  הזכויות  בספר  התכונות  שלתיאור  כך   ,23288 מספר 

התכונה: נוכחות פרתנוקרפיה.

המבקש להתנגד לתיקון בהתאם לסעיף האמור, יגיש את 
זכות  לתקנות  14)ב(  בתקנה  כקבוע  ימים,   60 בתוך  התנגדותו 
רצבי  ציפי  לידי  התשל"ד-31974,  צמחים,  זני  של  מטפחים 
ופיתוח  החקלאות  משרד  מטפחים,  לזכויות  היחידה  במשרד 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

י' בכסלו התשע"ה )2 בדצמבר 2014(
)חמ 3-235-ה1(

מיכל גולדמן  
רשמת זכויות מטפחים                                         

ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1

י"פ התשע"ג, עמ' 6950.  2

ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  3

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

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מליאת המועצה המקומית זכרון יעקב בישיבתה מיום 
לעניין החוק  ועדת ערר   )2014 )2 בדצמבר  י' בכסלו התשע"ה 

האמור, בהרכב של שלושה חברים, כמפורט להלן:

עורכת הדין שולמית אשבול - יושבת ראש

אליעזר צלישר - חבר

אריה גרינבאום - חבר

שלום  של  חברותו  את  המועצה  מליאת  אישרה  כן  כמו 
חכם כמחליף, ככל שיידרש, לחברי הוועדה שפרטיהם רשומים 

לעיל.

ט"ו בכסלו התשע"ה )7 בדצמבר 2014(
)חמ 3-365-ה1(

אלי אבוטבול  
ראש מועצת זכרון יעקב  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

תאריך מתן הרישיוןהשםמס' הרישיון

כ"ו בחשוון התשע"ה ג'יאד מגאמסה1401
)19 בנובמבר 2014(

כ"ו בחשוון התשע"ה ג'מיל יונס1402
)19 בנובמבר 2014(

כ"ו בחשוון התשע"ה אחמד זריקי1403
)19 בנובמבר 2014(

כ"ו בחשוון התשע"ה חוסם נאסר1404
)19 בנובמבר 2014(

כ"ו בחשוון התשע"ה איברהים חג' יחיא1405
)19 בנובמבר 2014(

כ"ו בחשוון התשע"ה זיו שרגאי1406
)19 בנובמבר 2014(

י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
     המנהל הכללי של 

המרכז למיפוי ישראל  

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

אני מודיעה כי בהתאם לסעיף 22)א( לחוק זכות מטפחים 
החלטתי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  צמחים,  זני  של 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות 

מטפחים שלהלן:

מספר הבקשה: 4551/14 
לפיתוח המחקר של האוניברסיטה  יישום חברה  שם המבקש: 
כהן  ריינהולד  )ע"י  ירושלים  בע"מ,  בירושלים  העברית 

ושות', תל אביב(
אונו;  קרית  פלבן,  חבצלת  גדרה;  זמיר,  דניאל  המטפח:  שם 

אביחי עמרד, מצפה עמוקה; כפיר בנדל, רחובות
שם הגידול: ליזיאנטוס 

תאריך הבקשה: 17/11/2014
 TZILI :השם המוצע לזן

 25FA :סימון הזן
מספר  כותרת:  עלה  כפול;   - סוג  פרח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
צבעים - אחד, צבע צד עליון - RHS 78A ארגמן, צבע 

הבסיס - ירוק; מועד תחילת פריחה - מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק, יגיש את 
התנגדותו לידי ציפי רצבי במשרד המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250. 

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.  1




