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מינוי ממלא מקום נציג שר המשפטים במועצה 
הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)ב()2( ו–48א)א( לחוק התכנון 
לממלא  בראון  מורן  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

מקום נציגי2 במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

תוקף המינוי לחמש שנים וכל עוד המתמנה משמש במשרתו 
הנוכחית במשרד המשפטים.

מינוים של אריאל צבי3, ארז קמיניץ, סילביה רביד ושלמי 
הייזלר4 - בטלים.

כ"ג באדר א התשפ"ב )24 בפברואר 2022(
)חמ 3-7-ה1(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשל"ו, עמ' 253; התשע"ח, עמ' 74.  1

י"פ התשפ"ב, עמ' 1390.  2

י"פ התש"ף, עמ' 1528.  3

י"פ התשע"ב, עמ' 5395.  4

קביעת רשימת שמאים
לפי חוק פינוי ובינוי )עידוד מיזמי פינוי ובינוי(, 

התשס"ו-2006

)עידוד  ובינוי  פינוי  לחוק  2ב  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מיזמי פינוי ובינוי(, התשס"ו-12006 )להלן - החוק(, ובהמלצת 
הוועדה המייעצת כהגדרתה בסעיף זה, אני קובע את רשימת 

השמאים הכשירים לכהן כשמאי פינוי ובינוי כלהלן:

אבישי זיו

אייל יצחקי.

תוקף הכללת השמאים ברשימה לחמש שנים.

י"ג בניסן התשפ"ב )14 באפריל 2022(
)חמ 3-6402(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשס"ו, עמ' 171; התשע"א, עמ' 181.  1

צו כללי
לפי פקודת האגודות השיתופיות

האגודות  לפקודת   )1(55 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
השיתופיות1 )להלן - הפקודה(, אני קובעת שהוראות סעיף 19 
לפקודה יחולו על אגודות שיכון שנועדו להקמת מיזמי מגורים 
הביטחון  מערכת  ומשרתי  צה"ל  של  הקבע  משרתי  בעבור 

בשינוי זה: רשימת חברי האגודה לא תהיה פתוחה לעיון.

י"א באייר התשפ"ב )12 במאי 2022(
)חמ 3-983-ה2(

אורנה ברביבאי  
   שרת הכלכלה והתעשייה

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336.  1

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מס'  אגמי,  הדר  של  מינויה  את  משנה  אני  התשכ"ו-11966, 
"במחוז  יבוא  הרצליה"  "בעיריית  שבמקום  כך   ,217958 רישום 

ת"א והמרכז".

י"ב באדר ב' התשפ"ב )15 במרס 2022(
)חמ 3-1769(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשפ"א, עמ' 77.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 2351.  2

מינוי עובדים סוציאליים
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעובדים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ו-11966, 

סוציאליים לפי החוק האמור:

מחמוד אבו גמאל, מס' רישום 34343, בעיריית ירושלים;  )1(

יעקב אטינגר, מס' רישום 36249, בעיריית ירושלים;  )2(

המקומית  במועצה   ,35257 רישום  מס'  אלעמתון,  נעמה   )3(
ערערה בנגב;

ציפי אמבר, מס' רישום 19364, במועצה המקומית הערבה   )4(
התיכונה;

המקומית  במועצה   ,34064 רישום  מס'  בוטבול,  נתנאלה   )5(
מצפה רמון;

אופירה בן דוד, מס' רישום 24630, בעיריית טירת הכרמל;  )6(

תמר בן-ש"ך, מס' רישום 21749, בעיריית תל–אביב-יפו;  )7(

רחל בניטה, מס' רישום 29325, בעיריית דימונה;  )8(

חופית גיספן גביש, מס' רישום 28709, במועצה המקומית   )9(
קצרין;

צילי איבגי, מס' רישום 33610, בעיריית בני ברק;  )10(

נוי ויסברוט, מס' רישום 30647, בעיריית חדרה;  )11(

עמית וקסלר, מס' רישום 38550, בעיריית הוד השרון;  )12(

סרגיי ז'יגרביץ', מס' רישום 18163, בעיריית ערד;  )13(

יהוד- בעיריית  רישום  מס'   ,5113 רישום  מס'  זנגו,  ג'נין   )14(
מונוסון;

נגה טלטש בצלאלי, מס' רישום 23533, במועצה המקומית   )15(
קריית טבעון;

זיו יוספי, מס' רישום 18570, בעיריית נתניה;  )16(

פאידה כעביה, מס' רישום 37733, במועצה המקומית בית   )17(
זרזיר;

איריס כץ, מס' רישום 9888, במועצה האזורית ברנר;  )18(

יפעת כרמון, מס' רישום 22533, במועצה המקומית אפרת;  )19(

עתליה לוי בוסקילה, מס' רישום 30663, במועצה המקומית   )20(
תל מונד;

 
ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1
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מינוי ממלא מקום נציג המנהלת הכללית של מינהל 
התכנון למועצה הארצית לתכנון ולבנייה

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  2)ב()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
אלרט  אלון  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 

לממלא מקום נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה.

כעובד  משמש  שהממונה  זמן  כל  בתוקפו  יעמוד  המינוי 
מינהל התכנון.

י"ז באדר ב' התשפ"ב )20 במרס 2022(
)חמ 3-7-ה1(

                                                 דלית זילבר
                                    המנהלת הכללית של מינהל התכנון

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ו, עמ' 325; התשע"ח, עמ' 74.  1

הודעה על קביעת תחום לעניין הסדר תנועה 
במחוזות חיפה והצפון

לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות  18)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף 
המקומיות  התימרור  לרשויות  קובע  אני  התשכ"א-21961, 
שבו  התחום  את  להלן  המפורטות  והצפון3  חיפה  שבמחוזות 
קצין  עם  התייעצות  לאחר  האמורה,  התקנה  לפי  רשאיות  הן 
משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי לגבי הדרכים שבשטח 
קביעת  למעט  תנועה,  הסדר  לקבוע  הפיקוד,  שבמרחב  צבאי 

התמרורים המפורטים בתקנה האמורה.

בתחום השיפוט של הרשויות המקומיות, שלהלן:  )1(

מס' 
שם הרשות המקומיתסידורי 

מועצה מקומית מעלה עירון1

מועצה מקומית עילוט2

מועצה מקומית משהד3

מועצה מקומית מזרעה4

מועצה מקומית עארה ערערה5

עיריית באקה אלגרביה6

עיריית טמרה7

מועצה מקומית כפר קרע8

מועצה מקומית עוספיא9

מועצה מקומית דלית אל–כרמל10

מועצה מקומית פקיעין11

מועצה אזורית מטה אשר12

מועצה אזורית מרום הגליל13

מועצה אזורית חצרות יוסף14

מועצה מקומית אבו סנאן15

מועצה מקומית כפר יאסיף16

שני ממן, מס' רישום 24091, במועצה המקומית גני תקווה;  )21(

אורית מנגן, מס' רישום 13159, בעיריית ירושלים;  )22(

הגר מנקיטה, מס' רישום 30149, במועצה האזורית גלבוע;  )23(

חני נורי, מס' רישום 12820, בעיריית חולון;  )24(

תהילה עדות, מס' רישום 20511, בעיריית קריית גת;  )25(

גבריאלה עיני, מס' רישום 8875, בעיריית רחובות;  )26(

אורלי פורת, מס' רישום 11592, במחוז חיפה והצפון;  )27(

זיוה פרי, מס' רישום 28678, במועצה האזורית מגידו;  )28(

גלית רובין, מס' רישום 35527, בעיריית נוף הגליל;  )29(

אלה רופו, מס' רישום 36653, בעיריית ירושלים;  )30(

נרמין שוויש, מס' רישום 22108, בעיריית ירושלים;  )31(

המקומית  במועצה   ,29458 רישום  מס'  שניידר,  קמילה   )32(
גדרה;

מטה  האזורית  במועצה   ,8667 רישום  מס'  שץ,  עופרה   )33(
בנימין;

עינב תורג'מן, מס' רישום 24457, במועצה המקומית פרדס–  )34(
חנה-כרכור.

כ"ח באדר ב' התשפ"ב )31 במרס 2022(
)חמ 3-1769(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

מינוי רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
את שרית עבדיאן, שופטת של בית משפט שלום, לרשמת של 
בית המשפט העליון, החל ביום י' באדר ב' התשפ"ב )13 במרס 

2022( עד יום א' בתמוז התשפ"ב )30 ביוני 2022(.

י' באדר ב' התשפ"ב )13 במרס 2022(
)חמ 3-64-ה1(

אסתר חיות  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1

מינוי רשמת
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 84)א( לחוק בתי המשפט ]נוסח 
אני ממנה  ובאישור שר המשפטים,  משולב[, התשמ"ד-11984, 
בית המשפט העליון,  ליאור משאלי שלומאי לרשמת של  את 

מיום ז' באדר ב' התשפ"ב )10 במרס 2022(.

ז' באדר ב' התשפ"ב )10 במרס 2022(
)חמ 3-64-ה1(

אסתר חיות  
נשיאת בית המשפט העליון  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשע"א, עמ' 928.  1 
י"פ התשס"ב, עמ' 2046.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ב, עמ' 1390.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 8085; התשע"ט, עמ' 11637.  3
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מס' 
שם הרשות המקומיתסידורי 

מועצה מקומית רכסים17

מועצה מקומית שבלי אום אלגנם18

עיריית נהריה19

מועצה מקומית מגדל תפן20

מועצה מקומית מסעדה21

מועצה מקומית עג'ר22

מועצה אזורית אלונה מנשה23

מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה24

מועצה אזורית זבולון25

עיריית חדרה26

מועצה מקומית פורדייס27

מועצה מקומית פרדס–חנה-כרכור 28

עיריית קריית אתא29

עיריית קריית ביאליק30

מועצה מקומית קריית טבעון31

עיריית קריית ים32

עיריית קריית מוצקין33

מועצה מקומית איכסאל34

מועצה אזורית הגלבוע35

מועצה מקומית רמת ישי36

מועצה מקומית שלומי37

עיריית שפרעם38

מועצה אזורית עמק הירדן39

עיריית עכו40

מועצה מקומית עילבון41

עיריית נוף הגליל42

עיריית נצרת43

מועצה מקומית נחף44

מועצה מקומית מעיליא45

מועצה אזורית מגידו46

מועצה מקומית חצור הגלילית47

מועצה מקומית חורפיש48

מועצה מקומית דיר חנא49

מועצה מקומית דבוריה50

מועצה מקומית גוש חלב51

מועצה מקומית בית ג'ן52

מועצה מקומית בסמת טבעון53

עיריית בית שאן53

מועצה מקומית בענה55

מס' 
שם הרשות המקומיתסידורי 

מועצה מקומית ביר אל–מכסור56

מועצה אזורית מעלה יוסף57

מועצה מקומית עין מאהל58

מועצה אזורית עמק המעיינות59

עיריית אום אל–פאחם60

עיריית טירת כרמל61

מועצה מקומית חריש62

מועצה אזורית אלבטוף63

מועצה מקומית אעבלין64

מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'65

מועצה מקומית ג'דידה מכר66

מועצה מקומית זרזיר67

מועצה מקומית טובא זנגריה68

מועצה מקומית יבנאל69

מועצה אזורית יסוד המעלה70

מועצה מקומית כאוכב אבו להיגיא71

מועצה מקומית שעב72

מועצה מקומית ריינה73

מועצה מקומית כעביה טבאש חג'אג'רה74

מועצה מקומית עין קניה75

מועצה  מקומית מג'דל שמס76

מועצה מקומית כפר כמא77

עיריית אור עקיבא78

מועצה מקומית ג'סר אל–זרקא79

מועצה מקומית ג'ת80

מועצה מקומית זכרון יעקב81

מועצה אזורית חוף הכרמל82

מועצה מקומית כפר ורדים83

מועצה מקומית כפר מנדא84

מועצה מקומית בועיינה נוג'ידאת85

עיריית קריית שמונה86

מועצה מקומית בוקעאתה87

מועצה מקומית ראמה88

מועצה אזורית גליל עליון89

עיריית מעלות תרשיחא90

מועצה מקומית ראש פינה91
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א'
סידורי

ב'
שם רשות

התימרור המקומית

ג'
תאריך החתימה

 על המפה

ט"ז בשבט התשע"טעיריית חיפה2
)22 בינואר 2019(

ט"ז בשבט התשע"טעיריית נשר3
)22 בינואר 2019(

בתחום הסמכויות של רשויות התימרור המקומיות במחוזות   )3(
חיפה והצפון שלהלן:

מס' 
שם רשות התימרור המקומיתסידורי 

חברת דרך ארץ הייוויז )1997( בע"מ1

המנהל הכללי, המשנה למנהל הכללי, סגן 2
המנהל הכללי לתכנון וביצוע, סגן המנהל 

הכללי לתפעול ואחזקה, מנהל מרחב חיפה 
והצפון ומהנדס התנועה הראשי בנתיבי 

ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה 
בע"מ

מנהל נמל חיפה3

איגוד ערים כנרת4

מנהל כל מסוף מעבר יבשתי שבניהולו5

המנהל הכללי, סגן המנהל הכללי לבטיחות 6
ברכבת ישראל בע"מ

המנהל הכללי של חברת רפאל7

המנהל הכללי, מנהל אגף לוגיסטיקה 8
ונכסים, וראש מדור תנועה וכבישים של 

חברת החשמל

המנהל הכללי של חברת נתיבי איילון בע"מ, 9
ראש אגף הנדסת תנועה בחברת נתיבי 

איילון ומהנדס תנועה ראשי בחברת נתיבי 
איילון

תוקפה של קביעה זו לשלוש שנים מיום פרסומה ברשומות.

י' באייר התשפ"ב )11 במאי 2022(
)חמ 3-5007(                        הראל דמתי

המפקח על התעבורה   
במחוזות חיפה והצפון  

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובשם

חוקר פרטיבאר שבעהראל ג'ואי

מס' 
שם הרשות המקומיתסידורי 

עיריית מגדל העמק92

מועצה אזורית עמק יזרעאל93

מועצה אזורית גולן94

מועצה מקומית כפר תבור95

מועצה אזורית משגב96

מועצה אזורית גליל תחתון97

מועצה מקומית קצרין98

עיריית צפת99

מועצה מקומית פסוטה100

עיריית עראבה101

עיריית עפולה102

עיריית סכנין103

מועצה מקומית סאגור104

מועצה מקומית מטולה105

מועצה מקומית מגדל106

מועצה אזורית מבואות החרמון107

עיריית כרמיאל108

עיריית טבריה109

מועצה מקומית טורעאן110

מועצה מקומית ינוח ג'ת111

מועצה מקומית יפיע112

מועצה מקומית ירכא113

מועצה מקומית בסמ"ה114

מועצה מקומית ג'וליס115

מועצה מקומית מג'אר116

מועצה מקומית מג'ד אלכרום117

מועצה מקומית דיר אל–אסד118

מועצה מקומית כפר כנא119

מועצה מקומית כאבול120

מועצה מקומית כסרא סמיע.121

בתחום המסומן במפות החתומות בידי ביום המצוין בטור ג'   )2(
להלן, ונמצאות במשרדי שבשדרות פל–ים 15 בניין ב' חיפה, 

לגבי רשויות התימרור המקומיות שבטור ב' לצידו:

א'
סידורי

ב'
שם רשות

התימרור המקומית

ג'
תאריך החתימה

 על המפה

ט"ז בשבט התשע"טעיריית יוקנעם1
)22 בינואר 2019(

 
ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1
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ולגיליונות   2011 מינואר  למהדורה   2022 מאפריל  טעות 
התיקון מינואר 2012, מאוגוסט 2014, ממאי 2015.

כ"ז בניסן התשפ"ב )28 באפריל 2022(
)חמ 3-96-ה5(

גלעד גולוב  
    המנהל הכללי של

   מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

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

נפילה:  מפני  להגנה  אישי  מגן  ציוד   -  3.1 חלק   1849 ת"י 
נפילה  בולמי   - עיגון  קו  הכוללים  מונחים  נפילה  בולמי 
מונחים הכוללים קו עיגון קשיח, מאפריל 2022 בא במקום 

המהדורה מפברואר 2017;

ת"י 1849 חלק 10 - ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: מערכות 
במקום  בא   2022 מאפריל  נפילה,  מפני  להגנה  אישיות 

המהדורה מפברואר 2017;

מפרט   - בתחבורה  לשימוש  וביומתאן  טבעי  גז   -  6119 ת"י 
מאפריל  מנועי,  לרכב  לדלקים  בדיקה  ושיטות  דרישות 

2022 בא במקום המהדורה ממאי 2012;

שרשרת  במסורי  למשתמשים  מגן  ביגוד   -  2 חלק   11393 ת"י 
למגיני  בדיקה  ושיטות  ביצועים  דרישות  ביד:  המוחזקים 
מיוני   2 חלק   6216 ת"י  במקום  בא   2022 מאפריל  רגליים, 

;2013

שרשרת  במסורי  למשתמשים  מגן  ביגוד   -  4 חלק   11393 ת"י 
המוחזקים ביד: דרישות ביצועים ושיטות בדיקה לכפפות 

מגן, מאפריל 2022 בא במקום ת"י 6216 חלק 3 מיוני 2013;

שרשרת  במסורי  למשתמשים  מגן  ביגוד   -  5 חלק   11393 ת"י 
בדיקה  ושיטות  ביצועים  דרישות  ביד:  המוחזקים 
חלק   6216 ת"י  במקום  בא   2022 מאפריל  מגן,  לקרסוליות 

4 מיוני 2013;

שרשרת  במסורי  למשתמשים  מגן  ביגוד   -  6 חלק   11393 ת"י 
למגיני  בדיקה  ושיטות  ביצועים  דרישות  ביד:  המוחזקים 
פלג גוף עליון, מאפריל 2022 בא במקום ת"י 6216 חלק 5 

מיוני 2013;

מחוץ   )PE‑X( מצולב  פוליאתילן  צינורות   -  16892 ת"י 
לבניינים, המיועדים להובלה בלחץ של מים חמים וקרים 
אחרים  נוזלים  של  או  כלליים  לשימושים  מים  של  או 
ובדיקות,  כלליות  איכות  דרישות   - כלליים  לשימושים 
מאפריל 2022 בא במקום ת"י 1519 מדצמבר 2011 ומגיליון 

התיקון מאוגוסט 2017;

מחוץ   )PE‑X( מצולב  פוליאתילן  צינורות   -  16893 ת"י 
לבניינים, המיועדים להובלה בלחץ של מים חמים וקרים 
אחרים  נוזלים  של  או  כלליים  לשימושים  מים  של  או 
לשימושים כלליים - מידות, מאפריל 2022 בא במקום ת"י 

1519 מדצמבר 2011 ומגיליון התיקון מאוגוסט 2017;

סוג הבקשהיישובשם

חוקר פרטיגנות הדריאירי זוהר

חוקר פרטיטירת כרמלסבג גל

חוקר פרטיטירת כרמלסימבורסקי אנגלינה

חוקר פרטיעפולהרוזנצוייג יניב חיים

חוקר פרטיקדימהשוורץ שמעון

להגיש  אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  מפרסום  ימים   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, 
לפקס' או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד   התשל"ב-21972, 
אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו   ,02-6467936

.hokrimpz@justice.gov.il
י"א באייר התשפ"ב )12 במאי 2022(

)חמ 3-231-ה1(
רוחמה סיני  

מנהלת המחלקה לרישוי  
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה  

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

ביטול הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת  18)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ההכרזה2  את  מבטל  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
הפה  במחלת  נגועים  כאזורים  להלן  שיפורטו  האזורים  על 

והטלפיים:

שדה אילן

דבורה

אחיסמך

חצור.

וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 ק"מ מיישובים אלה.

ח' באייר התשפ"ב )9 במאי 2022(
)חמ 3-1265(

תמיר גשן  
מנהל השירותים הווטרינרים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

י"פ התשפ"ב, עמ' 6592 ועמ' 5135.  2

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

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

שלהלן:

אלמנטים  טבעית:  באבן  מחופים  קירות   -  5 חלק   2378 ת"י 
תיקון  באתר,  מתועשות  חיפוי  ושיטות  מחופים  טרומיים 

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

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22.  1
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ת"י 12232 חלק 4 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים 

לשירותי שכבה 2, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 5 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים 

לשירותי מולטימדיה ל–IP, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 6 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודים 

לשירותי PSTN/ISDN, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 7 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים 

לשירותי תקשורת ניידת, מדצמבר 2012;

ת"י 23026 - הנדסת תוכנה - נוהג מומלץ עבור האינטרנט - 
הנדסת אתר אינטרנט, ניהול אתר אינטרנט, ומחזור חיים 

של אתר אינטרנט, מנובמבר 2007.

כ"ז בניסן התשפ"ב )28 באפריל 2022(
)חמ 3-96-ה6(

גלעד גולוב  
    המנהל הכללי של

    מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר הוצאת 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 
באייר  ט'  ביום  בשבתו  חיפה,  מחוז  הדין  עורכי  לשכת  של 
התשפ"ב )10 במאי 2022(, בתיק בד"מ 056/2020, החליט להטיל 
מן  הוצאה  של  עונש   ,26809 מס'  רישיון  ברבארה,  אשרף  על 

הלשכה במצטבר לכל עונש אחר שהוטל עליו.

י"א באייר התשפ"ב )12 במאי 2022(
)חמ 3-94(

                                                 אורי אלפרסי
                                 המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

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

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' זב/26/ט - "תוכנית 
מיתאר קיבוץ רמת יוחנן", שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בילקוט הפרסומים 6533, התשע"ג, עמ' 2289, מוסרת בזה 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה זבולון )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
פורסמה הודעה  2 להלן, שביחס אליה  המתוארת בסעיף 
 ,10199 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי 

ת"י 50564 - ציוד חשמלי ואלקטרוני לשימוש ביתי ומשרדי - 
מדידה של צריכת הספק נמוכה, מאפריל 2022 בא במקום 

ת"י 62301 מינואר 2013.

כ"ז בניסן התשפ"ב )28 באפריל 2022(
)חמ 3-96-ה1(

גלעד גולוב  
    המנהל הכללי של

   מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר ביטול תקנים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

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

לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:

ת"י 951 - עיבוד מידע: סמלים לתרשים זרימה, מיולי 1976;

בתרשים  סמלים  של  חיבור  כללי  מידע:  עיבוד   -  1043 ת"י 
זרימה, מספטמבר 1979;

ת"י 1096 - עיבוד מידע - תיעוד הפיתוח של מערכות מידע, 
מאוגוסט 2005;

איתור,  רכב: מערכות  לכלי  מיגון  - מערכות   6 1358 חלק  ת"י 
מאוגוסט 1999;

ת"י 1947 - טפסים עם שורה המודפסת בדיו מגנטית, מנובמבר 
;1998

מדצמבר  אשפוז,  סיכום  רפואית:  רשומה   -  1 חלק   2111 ת"י 
;2007

לקריאה  המיועדת  מודפסת  שורה  עם  טפסים   -  4513 ת"י 
אופטית, מדצמבר 1999;

ת"י 5535 חלק 1 - אינפורמטיקה בתחום הבריאות - תשתית 
למפתח ציבורי: מסגרת וסקירה כללית, מינואר 2004;

ת"י 5535 חלק 2 - אינפורמטיקה בתחום הבריאות - תשתית 
למפתח ציבורי: פרופיל האישור, מינואר 2004;

ת"י 5535 חלק 3 - אינפורמטיקה בתחום הבריאות - תשתית 
האישור,  רשות  של  המדיניות  ניהול  ציבורי:  למפתח 

מינואר 2004;

ת"י 5536 - אינפורמטיקה בתחום הבריאות - מינוח בריאות 
מבוקר - מבנה ומחוונים ברמה גבוהה, מינואר 2004;

ת"י 6021 - אבטחת התקשורת והמידע במערכות ממוחשבות 
מבוססות יחידות קצה, ממאי 2011;

ת"י 12232 חלק 1 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
העברה  מפרט   -  IP למסירת  ייחודיים  שירות  ופרטי 

למסירת IP, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 2 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים 

לשירותי מיסור, מדצמבר 2012;

ת"י 12232 חלק 3 - האזנות סתר על פי חוק )LI(: מנשק העברה 
ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP - פרטי שירות ייחודיים 

לשירותי גישה לאינטרנט, מדצמבר 2012;

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

     
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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מוריה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק   החלטה 
בן עמי-תמיר, מרח' דובנוב 10, תל אביב, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

 ,12.7.2022 ביום  אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
תל   ,10 דובנוב  רח'  עמי,  בן  אורן,  נוף  במשרדי   ,11.00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כדי 

לנצוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מוריה בן עמי-תמיר, עו"ד, מפרקת

האגודה לקידום המחקר הקרדיווסקולרי בישראל
)ע"ר 58-005974-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של העמותה 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,8.3.2022 ביום  שהתכנסה  הנ"ל, 
 ,21 איזנברג  מרח'  רוטמן,  אבנר  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

רחובות 7628905, למפרק העמותה.
את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 

המועד הנ"ל - לא ייענה.
אבנר רוטמן, מפרק

דג קפוא ים בע"מ
)ח"פ 51-106614-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
יוני  עו"ד  אצל   ,9.00 בשעה   ,26.6.2022 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  ירושלים,   ,7 פרס  ישעיהו  רח'  אייזנשטיין, 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות 

של החברה.
אליעזר קיני, מפרק

סבן יעקב - קבוצה להשקעות בע"מ
)ח"פ 51-445912-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק
לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12.5.2022 ביום  שהתכנסה  הנ"ל  המניות  בעלי  של 
מרצון  החברה  פירוק  הליכי  את  לבטל  חוקי  במניין  החלטה 

ולבטל את מינויו של יעקב חנוך סבאן, למפרק החברה.
יעקב חנוך סבאן, דירקטור

של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה   ,3588 עמ'  התשפ"ב, 
המועצה האזורית זבולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

מבנים  בייעוד  מ"ר,   668 של  בשטח   ,20 ח"ח   ,10512 גוש   
בתשריט  כמסומן  יוחנן,  רמת  בקיבוץ  ציבור  ומוסדות 
אזורית  מועצה  הוועדה,  במשרדי  הנמצא  ההפקעות 

זבולון, דואר כפר מכבי 30030.

ג' באייר התשפ"ב )4 במאי 2022(
)חמ 3-4(                                               עמוס נצר

יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה זבולון

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרק והודעה לנושים*

האגודות  לפקודת   46 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מלאכה  בעלי  כפר  האגודה  פירוק  על  ציוויתי  השיתופיות 
האגודה:  מס'  בע"מ,  הדדית  אגודה  דוד"  "נחלת   בירושלים 

.57-000011-7

לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי 
את   ,12.2.2020 ביום  למפרק  מיניתי  השיתופיות  האגודות 

הכונס הרשמי, מרח' כנפי נשרים 15, ירושלים 95464.

י"ז בשבט התש"ף )12 בפברואר 2020(
רמזי חוראני  

עוזר רשם האגודות השיתופיות  
* הודעה זו באה להחליף הודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 

10513 ביום 11.5.2022.

הודעה על רישום אגודה שיתופית

להלן נתונים בעניין האגודה:

שם האגודה: אני לי אגודה שיתופית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006758-7.

המען: רח' התחדשות 6, דירה 32, חריש.

תאריך רישום: י"ב בניסן התשפ"ב )13 באפריל 2022(.

סוג ראשי: שירותים.

י"ב בניסן התשפ"ב )13 באפריל 2022(

אהוד אמיתי  
עוזר רשמת האגודות השיתופיות  

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

רקון - בקרה ותצפית בע"מ
)ח"פ 51-475266-6(

)בפירוק מרצון(

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

לפקודת  ו–338  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי באסיפה כללית של  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
התקבלה   ,8.5.2022 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 




