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הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 23 לחוק שירות 
את  הממשלה  הוסיפה  התשי"ט-11959,  )מינויים(,  המדינה 
לחוק  השנייה  שבתוספת  המשרות  לרשימת  שלהלן  המשרה 

האמור, כך שאחרי פרט 74 יבוא: 

"74א. מנהל המכון הגיאולוגי."

כ"ד בניסן התשע"ט )29 באפריל 2019(
)חמ 3-1173-ה2(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"ז, עמ' 42; י"פ התשע"ט, עמ' 6224.  1

הודעה על מינוי קציני תגמולים
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 

]נוסח משולב[

)תגמולים  הנכים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[1, מיניתי את הרשומים 

מטה לקציני תגמולים לעניין החוק האמור:

מחוזות השיקום:

 ,931 ת"ד  דורי,  יעקב  דרך  רח'   - דן  נכים  שיקום  מחוז 
קריית אונו 55108

אנה ברגר

מחוז שיקום נכים חיפה, רח' המלך דוד 44, נווה דוד, חיפה 
35421

שחר בן עמי

מחוז שיקום נכים רחובות - רח' מרשוב 5, רחובות 76448

אירנה ישראלי.

ב' באייר התשע"ט )7 במאי 2019(
)חמ 3-42-ה1(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הביטחון  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276.  1

הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, 
שפירא  קלין  ד"ר  את  מיניתי  כי  מודיע  אני  התשי"ד-11954, 

לרופא מוסמך מחוזי - מחוז טבריה לעניין התקנה האמורה.

בתפקידו  מכהן  הרופא  עוד  כל  בתוקף  האמור  המינוי 
במשרד הביטחון.

כ"א באדר ב' התשע"ט )28 במרס 2019(
)חמ 3-183-ה2(

בנימין נתניהו  
ראש הממשלה ושר הביטחון  

ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565 ועמ' 1007.  1

הודעה על הסמכת פקחים מסייעים
לפי החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח 
העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 
המקומיות  הרשויות  לבקשת  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן 
ב', ובהסכמת שר הפנים, הסמכתי ביום כ"ד  המפורטות בטור 
העירונים  הפקחים  את   ,)2019 באפריל   29( התשע"ט  בניסן 
נתונות  שיהיו  מסייעים  לפקחים  להלן  מפורטים  ששמותיהם 
להם הסמכויות לפי סעיף 13 לחוק, לשם סיוע למשטרת ישראל 

בפעולות למניעת אלימות:

טור א'
שם

טור ב'
רשות מקומית

נשראיגור פלייר

נשרמתן אבינו

נשראלכסיי זבודיסקר

נשרקובי אלדג'ים

נשראלי אברהמי

דימונהמאור ברק

חדרהדביר בסה

חדרהדותן כהן

חדרהאיציק שרף

חדרהרועי אהרונסי

חדרהאילן קובלנץ

חדרהאסף שטווי

גן יבנהמור חן

גן יבנהיופה סימון

אילתמתי יהוד

אילתאדיר משה

לודקארין ניסנוב

חולוןאנטון נוביקוב

חולוןסת פיזיק

חולוןאבי מורביה

חולוןגיא דניאל

חולוןדקל ג'יני

חולוןדניס פוצוטר

חולוןויקטור תשובה

כפר סבאשלום חייט

בני ברקירון חיימוב

 
ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1
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טור א'
שם

טור ב'
רשות מקומית

גן יבנהאייל נגקואר

תל אביבצוברי עמית

תל אביבפנטהון מרקוז

תל אביבמור בן דוד

תל אביבביטון נדיה

תל אביבאוחיון אסתר

תל אביבמורין מדינה

תל אביבמשה יצחק

תל אביביוסף מני

תל אביביוספוב משה

תל אביבטירונך אלמו

תל אביבוקנין יובל

אופקיםדנה ישראלי

מודיעיןהכט יאיר

מודיעיןיעקב יהונתן

ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד מקבלי הסמכויות משמשים 
בתפקידם.

כ"ד בניסן התשע"ט )29 באפריל 2019(
)חמ 3-4343-ה3(              גלעד ארדן

השר לביטחון הפנים  

הודעה על הסמכה
לפי צו יבוא חופשי, התשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה של "רשות מוסמכת" בסעיף 1 
לצו יבוא חופשי, התשע"ד-12014, אני מודיע כי הסמכתי את שי 
אזולאי לחבר בוועדה לחלוקת מכסות שהוסמכה על ידי לרשות 

מוסמכת לעניין הצו האמור.

מינויה של מרצדס צרפתי - בטל2.

ט"ז באייר התשע"ט )21 במאי 2019(
)חמ 3-552-ה2(               אלי כהן

שר הכלכלה והתעשייה  
ק"ת-שיעורי מק"ח, התשע"ד עמ' 46.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 7067.  2

תיקון רשימת חברים בוועדת עררים לילד נכה
לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים 

לשירותים מיוחדים ולילד נכה(, התשנ"ה-1995

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 3 לתקנות הביטוח 
הלאומי )ביטוח נכות( )ועדות עררים לשירותים מיוחדים ולילד 

נכה(, התשנ"ה-21995 -

קבעתי כי דוקטור עליזה אלון רינג, רישיון מס' 11240, תיכלל 
ברשימת החברים בוועדת עררים לשירותים מיוחדים.

תוקף המינוי האמור הוא עד תום 3 שנים ממועד פרסומו 
ברשומות.

ל' בניסן התשע"ט )5 במאי 2019(
)חמ 3-2630-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי
לפי תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים(, התשל"ח-1978

לתקנות  3)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
את  אישרתי  התשל"ח-21978,  )מתנדבים(,  הלאומי  הביטוח 
 287 סעיף  לעניין  ציבורי  כגוף  והחברה"  הנוער  למען  "ידידים 

לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-31995.

ה' בניסן התשע"ט )10 באפריל 2019(
)חמ 3-684-ה1(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשל"ח, עמ' 1983; התשס"ב, עמ' 1160.  2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 207.  3

מינוי רופאה וטרינרית ממשלתית
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985 

ופקודת הכלבת, 1934

חיים  בעלי  מחלות  לפקודת   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, ולפי סעיף 2 לפקודת הכלבת, 21934, 
החקלאות  משרד  עובדת  הווטרינרית,  הרופאה  את  ממנה  אני 
ופיתוח הכפר )להלן - המשרד(, ראוון קניני חלבי, לרופאה וטרינרית 

ממשלתית כמשמעותה בחיקוקים האמורים.

תוקפו של מינוי זה כל עוד המתמנה מורשית לעסוק ברפואה 
וטרינרית לפי סעיף 3 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א-31991, 

וכל עוד היא משמשת במשרתה במשרד.

כ"ז בניסן התשע"ט )2 במאי 2019(
)חמ 3-1469-ה2(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.  1

ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242; ס"ח התשנ"ב, עמ' 170.  2

ס"ח התשנ"א, עמ' 76.  3

מינוי חבר הוועדה המייעצת לענייני מדבירים
לפי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016

העיסוק  הסדרת  לחוק  24)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רועי  את  ממנה  אני  התשע"ו-12016,  תברואית,  בהדברה 
גורנשטיין, עובד משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים,   

י"פ התשע"ז, עמ' 1312.  1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 1666.  2

 
ס"ח התשע"ו, עמ' 548; י"פ התשע"ח, עמ' 506.  1
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הודעה בדבר סניפי בנקים שייווסף בהם יום עסקים 
בנקאי בשל ריחוקם מהמסלקה או בשל ימי מנוחה 

השונים בהם מכלל הבנקים
לפי הוראות הבנקאות )שירות ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב 

בשיקים(, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי1 לפי סעיף 7)ג( להוראות הבנקאות )שירות 
ללקוח( )מועד זיכוי וחיוב בשיקים(, התשנ"ב-21992, אני קובעת 
כי ייווסף יום עסקים בנקאי, לעניין חיוב או זיכוי לקוחות ולעניין 

אי–כיבוד שיק בסניף הבנק כמפורט להלן:

שם הבנקשם המקום

יום 
המנוחה 
השבועי

תוספת של יום 
אחד להחזרות 
לגבי ממסרים 
שהוצגו ביום

בנק מזרחי טייבה
טפחות בע"מ

חמישישישי

י"ד באייר התשע"ט )19 במאי 2019(
)חמ 3-2398-ה1(               חדוה בר

המפקחת על הבנקים  
י"פ התשע"ו, עמ' 277.  1

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1481.  2

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני  התשי"ג-11953,  התקנים,  לחוק  6)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע, כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי 

סעיף 6)א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

דלתות  מכללי  או/וגם  עץ  דלתות  מכללי   -  1 חלק   23 ת"י 
 ,1 מס'  תיקון  גיליון  דלתות,  של  בדיקה  שיטות  לבודות: 

מאפריל 2019 למהדורה מאוגוסט 2013;

דלתות  מכללי  או/וגם  עץ  דלתות  מכללי   -  2 חלק   23 ת"י 
לבודות: מלבני עץ או /וגם מלבנים מחומרים אחרים )למעט 
פלדה( לדלתות סובבות, גיליון תיקון מס' 1, מאפריל 2019 

למהדורה ממאי 2013;

דלתות  מכללי  או/וגם  עץ  דלתות  מכללי   -  6 חלק   23 ת"י 
לבודות: מכללים מוגמרים - דלתות סובבות, גיליון תיקון 

מס' 1, מאפריל 2019 למהדורה ממאי 2013.

כ"ה בניסן התשע"ט )30 באפריל 2019(
)חמ 3-96-ה5(             מוטי שיף

חבר בצוות הניהול של מכון   
התקנים הישראלי  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1

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

התשל"ו–1976

הרשויות  לחוק   2 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 

שר  הצעת  לפי  מדבירים,  לענייני  המייעצת  הוועדה  לחבר 
יאיר  של  במקומו  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה 

גולדשמיד2.

ח' באייר התשע"ט )13 במאי 2019(
)חמ 3-5285(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

י"פ התשע"ו, עמ' 10277.  2

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר 
למועצה המקומית מבשרת ציון

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 
התשס"ז-2007

הדת  שירותי  לתקנות   15 תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף 
היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
מודיעה בזה ועדת הבחירות לבחירת רב עיר למועצה המקומית 
מבשרת ציון, כי המועד לבחירת רב עיר במבשרת ציון נקבע ליום 
שני, כ"א בסיוון התשע"ט )24 ביוני 2019(, בין השעות 15.00 ו–17.00, 

בבניין המועצה הדתית, רח' החוצבים 3, מבשרת ציון.

התשע"ט,   ,8229 הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  ההודעה 
עמ' 10590 - בטלה.

ט"ז באייר התשע"ט )21 במאי 2019(
)חמ 3-44-ה1(                         זבדיה כהן

יושב ראש ועדת הבחירות   
לרב עיר במבשרת ציון  

ק"ת התשס"ז, עמ' 1150.  1

הסמכת מפקח
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
מסמיך  אני  לחוק,   205 בסעיף  כאמור  שעבר הכשרה מתאימה, 
את המנוי להלן למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות 

לפי כל דין:

השם 

תחום ההסמכה

מרחב תכנון

זמורהלירן לוי

 גדרה

משמש  המוסמך  עוד  וכל  לשנתיים,  זו  הסמכה  תוקף 
התכנון  במרחב  ולבנייה  לתכנון  המקומית  בוועדה  במשרתו 

שצוין.

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהו, ככל שקיימת כזו.

י"א בניסן התשע"ט )16 באפריל 2019(
)חמ 3-2160(

אברהם ברון כהן  
מנהל היחידה הארצית   

לאכיפת דיני התכנון והבנייה  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1
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הודעה על החלטת המועצה לאכוף חיקוקי סביבה
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

המקומיות  הרשויות  לחוק   11 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
)להלן  פקחים(, התשס"ח-12008  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה 
אשקלון,  חוף  האזורית  המועצה  מליאת  החליטה  החוק(,   -
בישיבתה מיום כ"ה באדר ב' התשע"ט )1 באפריל 2019(, להחיל 

בתחומה את החיקוקים המפורטים להלן:

חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-22004;  .1

חוק איסור נהיגה בחוף הים, התשנ"ז-31997;  .2

חוק הדרכים )שילוט(, התשכ"ו-41966;  .3

חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-51933;  .4

עבירות לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-61961, למעט   .5
עבירה לפי סעיף 11)א()2(;

חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(, התשנ"ד-71994,   .6
ותקנות שהותקנו לפיו;

התשי"ט-81959,  המים,  לחוק  20כא  סעיף  לפי  עבירות   .7
זיהום  )מניעת  המים  בתקנות  הקבועות  העבירות  למעט 

המים( )סילוק שפכים מכלי שיט(, התשנ"ט-91998;

פקודת היערות10;  .8

חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-111984;  .9

חוק למניעת מפגעים, התשכ"א-121961;  .10

חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות,   .11
התשע"ב-132012;

חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ו-142007;  .12

חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג-152002, ותקנות   .13
שהותקנו לפיו.

תוקף התיקון מיום פרסום ההודעה ברשומות, כאמור בסעיף 
11)ד( לחוק.

י"ב באדר ב' התשע"ט )17 באפריל 2019(
)חמ 3-4455(

                                                 איתמר רביבו
                                    ראש המועצה האזורית חוף אשקלון

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשס"ד, עמ' 540.  2

ס"ח התשנ"ז, עמ' 84.  3

ס"ח התשכ"ו, עמ' 6.  4

ס"ח התשנ"ג, עמ' 28.  5

ס"ח התשכ"א, עמ' 58.  6

ס"ח התשנ"ד, עמ' 56.  7

ס"ח התשי"ט, עמ' 169.  8

ק"ת התשנ"ט, עמ' 82.  9

חוקי א"י, כרך א', עמ' )ע( 600 )א( 710.  10

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142.  11

ס"ח התשכ"א, עמ' 58.  12

ס"ח התשע"ב, עמ' 530.  13

ס"ח התשס"ז, עמ' 96.  14

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  15

מינתה עיריית רמת גן, בישיבתה מיום י"ט באדר ב' התשע"ט )26 
במרס 2019(, את דוד מזרחי למנהל הארנונה לעניין החוק האמור.

י"ב בניסן התשע"ט )17 באפריל 2019(
)חמ 3-265-ה2(

כרמל שאמה הכהן  
ראש עיריית רמת גן  

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה 
להחזיק כלב ברצועה

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

הפיקוח  להסדרת  לחוק  11)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
על כלבים, התשס"ג-12002, אני מודיע על תיקון הודעה בדבר 
כך  ברצועה2,  כלב  להחזיק  החובה  תחול  לא  שבהם  אזורים 
שבסוף פסקה )15( המתייחסת לגינת כלבים ברח' משה וילנסקי 
ירוחם,  רבנו  ברח'  כלבים  לגינת  המתייחסת   )96( פסקה  ובסוף 

יבוא "בין השעות 7.00 עד 22.00 מדי יום".

תחילתה של הודעה זו ביום פרסומה.

י"ב באדר ב' התשע"ט )17 באפריל 2019(
)חמ 3-3651(

רון חולדאי  
ראש עיריית תל–אביב-יפו  

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  1

י"פ התשס"ז, עמ' 585; התשס"ח, עמ' 1643; התשע"ח,   2 

עמ' 7958; התשע"ט, עמ' 2543.  

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול  
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, 
התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי עיריית 
שיהיו  עירוניים  לפקחים  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  נשר 
נתונות להם הסמכויות לפי סעיף 4)א( לחוק, כולן או חלקן, לשם 

פיקוח על ביצוע חוקי עזר:

רם נס חן כהן   

אלי תורג'מן אלי אברהמי  

אלכסי זבודיסקר אלי רזיאל  

איגור פלייר קובי אלדג'ים  

ליאור גולד מתן אבינו  

יוסף צמרת קובי מוגילבסקי  

מוהנד שיבלי

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד הוראת השעה תעמוד 
בתוקפה וכל עוד מקבלי הסמכויות משמשים בתפקידם.

ט"ז באייר התשע"ט )21 במאי 2019(
)חמ 3-4343-ה2(

רועי לוי  
ראש עיריית נשר  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1
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מספר הבקשה: 4816/19 
murkot X clementine מוצא הזן: מוטציה בזן

)SA'AR( השם המוצע לזן: סער
תיאור הזן ותכונותיו: פרי: אורך - בינוני, קוטר - גדול, נוכחות 
עיקרי/ים  צבע/ים  הפרי:  של  השטח  פני  אין;   - צוואר 
-כתום בינוני; פרי: צבע עיקרי של הציפה - כתום בינוני; 
מועד הבשלת פרי למאכל - מאוחר; פרי: פארתנוקארפיה 

- יש.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4817/19 
)ARONILI( השם המוצע לזן: ארונילי

תיאור הזן ותכונותיו: פרי: אורך - בינוני, קוטר - גדול, נוכחות 
עיקרי/ים  צבע/ים  הפרי:  של  השטח  פני  אין;   - צוואר 
-כתום בינוני; פרי: צבע עיקרי של הציפה - כתום בינוני; 
מועד הבשלת פרי למאכל - מאוחר עד מאוחר מאוד; פרי: 

פארתנוקארפיה - יש.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4818/19
idit x nova מוצא הזן: מוטציה בזן

)MA'AYANA( השם המוצע לזן: מעיינה
תיאור הזן ותכונותיו: פרי: אורך - בינוני, קוטר - בינוני, נוכחות 
עיקרי/ים  צבע/ים  הפרי:  של  השטח  פני  אין;   - צוואר 
-כתום בינוני; פרי: צבע עיקרי של הציפה - כתום בינוני; 
מועד הבשלת פרי למאכל - בינוני; פרי: פארתנוקארפיה 

- יש.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4819/19 
idit x satsuma מוצא הזן: מוטציה בזן

)EFRAT( השם המוצע לזן: אפרת
תיאור הזן ותכונותיו: פרי: אורך - בינוני, קוטר - גדול, נוכחות 
עיקרי/ים  צבע/ים  הפרי:  של  השטח  פני  אין;   - צוואר 
-כתום בינוני; פרי: צבע עיקרי של הציפה - כתום בינוני; 
מועד הבשלת פרי למאכל - מוקדם; פרי: פארתנוקארפיה 

- יש.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4820/19 
)AROAVIV( השם המוצע לזן: ארואביב

בינוני,   - קוטר  בינוני,   - אורך  פרי:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
נוכחות צוואר - אין; פני השטח של הפרי: צבע/ים עיקרי/

כתום   - הציפה  של  עיקרי  צבע  פרי:  בינוני;  -כתום  ים 
כהה; מועד הבשלת פרי למאכל - בינוני עד מאוחר; פרי: 

פארתנוקארפיה - יש.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

את  יגיש  לחוק,   23 סעיף  לפי  לבקשה  להתנגד  המבקש 
ופיתוח  החקלאות  מטפחים, משרד  זכויות  לרשמת  התנגדותו 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה 12 לתקנות זכות מטפחים של זני 

צמחים, התשל"ד-21974.

כ"א באייר התשע"ט )26 במאי 2019(
)חמ 3-235-ה1(         מורן הכהן-יבין

רשמת זכויות מטפחים      
ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

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

לחוק  22)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, 
הבקשה  את  מטפחים  לזכויות  למועצה  להעביר  החלטתי 

לרישום זכות מטפחים שלהלן:

מספר בקשה: 4782/18

 Citrogold Pty Ltd.; Dawson Rautenbach; המבקש:  שם 
זליגסון  ידי  )על  אפריקה  דרום   ,Wilhelm Rautenbach

גבריאלי ושות' - עורכי פטנטים, תל אביב(

שם המטפח: )Daniel Rautenbach )deceased, דרום אפריקה

שם הגידול: תפוז

תאריך הבקשה: 05/12/2018

CARNINKA :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרי: אורך - בינוני, קוטר - גדול, צבע 
עיקרי של הקליפה - כתום בינוני, צבע עיקרי של הציפה 
)נצפה בתוך הפרי( - קיים  נוכחות טבור  בינוני,  - כתום 
פרי:  מאוחר;   - לצריכה  פרי  הבשלת  מועד  לפעמים; 

פרתנוקארפיה - יש.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר בקשה: 4814/19 

שם המבקש: יראון אחזקות בע"מ, יראון

שם המטפח: יראון אחזקות בע"מ, יראון

שם הגידול: קטלב

תאריך הבקשה: 28/03/2019

)YIRON( השם המוצע לזן: יראון

צעיר:  ענף  זקוף;   - צימוח  אופי  צמח:  ותכונותיו:  הזן  תיאור 
עד  אליפטי   - צורה  עלה:  טרף  סירוגי;   - עלים  סידור 
מאורך, שעירות צד תחתון - חלש; פטוטרת: צבע צד שמש 
צורה בחתך  פרי:  לבן צהבהב;   - פרח: צבע כתר  ירוק;   -

רוחב - עגול, צבע קליפה משני בהבשלה - אדום כהה.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4815/19 עד בקשה מס' 4820/19

הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  ישראל,  מדינת  המבקש:  שם 
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, בית דגן

שם המטפח: ניר כרמי; יוסף יניב, אהובה דעוס, מינהל המחקר 
החקלאי, בית דגן; יהושע קנוניץ, יבנה

שם הגידול: מנדרינה

תאריך הבקשות: 14/04/2019

מספר הבקשה: 4815/19 

)ADIDUSH( השם המוצע לזן: עדידוש

תיאור הזן ותכונותיו: פרי: אורך - קצר, קוטר - קטן עד בינוני, 
נוכחות צוואר - אין; פני השטח של הפרי: צבע עיקרי - 
כתום בינוני; פרי: צבע עיקרי של הציפה - כתום בינוני; 
מועד הבשלת פרי למאכל - מאוחר עד מאוחר מאוד; פרי: 

פארתנוקארפיה - יש.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.
     

ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1
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חלקה 72 -

צפון: ח' 71 ושביל אספלט; 	

דרום: דרך;  

מזרח: ח' 73;  

מערב: שביל אספלט.  

חלקה 73 -

צפון: ח' 71;  

דרום: דרך;  

מזרח: ח' 74;  

מערב: ח' 72.  

חלקה 74 -

צפון: ח' 71 וכביש אספלט;  

דרום: כביש אספט, חיי אדם;  

מזרח: חיי אדם, כביש;  

מערב: ח' 71, 73.  

זיהוי גוש )ש( 30064, חלקות 74-69, ספר 1015, דף 5266.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.
הבעלים: משה בן ראובן בן משה וויטנברג.

הערה: הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 1366/2014 ומתייחסת 
למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כספר 1015, דף 5266 גוש 

)שומה( 30064, חלקות 74-69.

במסגרת הבקשה מבוקש לקבוע את שטח החלקות הרשומות 
ואת גבולותיהן המעודכנים.

ט"ו באייר התשע"ט )20 במאי 2019(

                                                   יעל ענתבי-שרון
                                    מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

                                                        ירושלים

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

רישום המקרקעין,  על  ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת 
 ,34 יהודה  בן  רח'  מקרקעין,  זכויות  והסדר  לרישום  הרשות 
)מגדל העיר(, קומה 2, ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק 
אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג 4/19

פרטי	הרישום	הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 107.43 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך השכונה;

דרום: דרך;

הודעה	על	בקשה	לתיקון	שטח	וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  להגיש התנגדות  בדבר רשאי  כל אדם המעוניין 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

רישום המקרקעין,  על  ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת 
 ,34 יהודה  בן  רח'  מקרקעין,  זכויות  והסדר  לרישום  הרשות 
)מגדל העיר(, קומה 2, ירושלים, בשני עותקים, ובצירוף עותק 
אחד נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס'	התיק:	תש"ג 3/19

פרטי	הרישום	הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: לא ידוע.

הגבולות:
צפון: אדמת שועא אס-סעאתי;

דרום: אדמת הבעלים;

מזרח:  אדמת שועא אס-סאעתי;

מערב: אדמת הבעלים;

 ,30064 שומה  גוש   ,5266 דף   ,1015 )ח.מ(  ירושלים  ספר  זיהוי: 
חלקות 69, 70, 71, 72, 73, 74.

מספר השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: משה בן ראובן בן משה וויטנברג.

פרטי	התיקון	המבוקש:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: סך הכול 4,610 מ"ר באופן הזה: חלקה 69 - 956 
מ"ר, חלקה 70 - 801 מ"ר, חלקה 71 - 979 מ"ר, חלקה 72 - 

268 מ"ר, חלקה 73 - 344 מ"ר, חלקה 74 - 1,262 מ"ר.

הגבולות:

חלקה 69 -

צפון: ח' 70, 106;  

דרום: דרך רח' חיי אדם;  

מזרח: דרך חיי אדם, ח' 68, 106;  

מערב: שביל אספלט.  

חלקה 70 -

צפון: ח' 66, 67;  

דרום: שביל אספלט;  

מזרח: ח' 69;  

מערב: שביל אספלט.  

חלקה 71 -

צפון: ח' שביל אספלט;  

דרום: ח' 74-72;  

מזרח: ח' 74;  

מערב: שביל אספלט.  
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טלטל ערוצי תקשוב בע"מ
)ח"פ 51-195719-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 23.6.2019, בשעה 9.00, במשרדי וואלה תקשורת בע"מ, 
רח' אבן גבירול 166, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר הראל, עו"ד, מפרק

שורץ זאב בע"מ
)ח"פ 51-098969-2(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9/7/2019 בשעה 10.00, ברח' מלאכה 6, לוד.

של  מרצון  פירוק  על  החברה  החלטת  היום:  סדר  על 
ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת  החברה 

מפרק על ידי הנושים.

זאב שוורץ, דירקטור

ס.ע. חכים את עדי שיווק ויבוא בע"מ
)ח"פ 51-295154-2(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות 
החברה  של  נושים  אסיפת  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 9/7/2019 בשעה 10.00, ברח' מלאכה 6, לוד.

של  מרצון  פירוק  על  החברה  החלטת  היום:  סדר  על 
ואישור המפרק שנקבע באסיפה הכללית או בחירת  החברה 

מפרק על ידי הנושים.

עדי סמארה, דירקטור

המרכז הבינתחומי לניתוח ותחזית טכנולוגית ליד 
אוניברסיטת תל אביב

 )ע"ר 58-007332-8(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,29/7/2018 ביום  שהתכנסה 
תל  מאוניברסיטת  סופר,  טל  ד"ר  את  ולמנות  מרצון  העמותה 
 ,61390 אביב  תל  אביב,  רמת  האוניברסיטה,  קריית  אביב, 

למפרקת העמותה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
ד"ר טל סופר, מפרקת

מזרח: מס' 65;

מערב: מס' 67.

 ,30068 שומה  גוש   ,4419 דף   ,1015 )ח.מ(  ירושלים  ספר  זיהוי: 
חלקה 45.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: ניהוייס משה, טורצין חיים.

פרטי	התיקון	המבוקש:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה:	103 מ"ר.

הגבולות:

צפון: ח' 159, רח' יונתן הסנדלר;  

דרום: ח' 160, רח' האמרכלים;  

מזרח: ח' 46 + מבנה;  

מערב: ח' 44 )1( + מבנה.  

 ,30068 שומה  גוש   ,4419 דף   ,1015 )ח.מ(  ירושלים  ספר  זיהוי: 
חלקה 45.

מס' השטר: כמפורט בנסח הרישום.

הבעלים: ניהוייס משה, טורצין חיים.

הערה: הבקשה מתבססת על תצ"ר מס' 1138/2014 ומתייחסת 
למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כספר 1015, דף 4419, גוש 

שומה 30068, חלקה 45.

הרשומה  החלקה  שטח  את  לקבוע  מבוקש  הבקשה  במסגרת 
ואת גבולותיה המעודכנים.

ז' באייר התשע"ט )12 במאי 2019(

                                                   יעל ענתבי-שרון
                                    מפקחת בכירה על רישום המקרקעין

                                                          ירושלים

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אור ויז'ן )1999( בע"מ
)ח"פ 51-278368-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה  הנ"ל,  החברה 
מרצון ולמנות את אילון נתאל גינזבורג, מרח' חיים הזז 7, תל אביב, 

למפרק החברה.
את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 12.10.2019, 
בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אילון נתאל גינזבורג, מפרק
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