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יהודה עזימי, ציון אברג'יל, מימון עזרן, רועי גדי, עובדי המועצה 
המועצה  בתחום  למפקחים  עדה,  בנימינה-גבעת  המקומית 
העבירות  בתקנות  המנויות  המינהליות  העבירות  לעניין 
מינהליות )קנס כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-22007, לאחר 

שעברו הכשרה כאמור בסעיף 5)ב( לחוק האמור.

כ"א בכסלו התשע"ו )3 בדצמבר 2015(
)חמ 3-1923(

פנחס )פינקי( זוארץ  
ראש המועצה המקומית  
   בנימינה - גבעת עדה

2  ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.

הודעה על מינוי ועדת ערר
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 
בטבת  י"ט  מיום  בישיבתה  ברק,  בני  עיריית  מועצת  מינתה 
התשע"ו )31 בדצמבר 2015(, את אהרון פאלוך לחבר ועדת ערר 

לעניין החוק האמור, במקומו של בנימין קרניאל, שנפטר.
י"ט בטבת התשע"ו )31 בדצמבר 2015(

)חמ 3-265-ה1(
חנוך זייברט  

   ראש עיריית בני ברק
1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעה על מינוי ועדות ערר
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 המועצה המקומית שלומי, בישיבתה מיום כ"ה בכסלו 
האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת   )2015 בדצמבר   7( התשע"ו 

בהרכבים המפורטים להלן:

עורכת דין יעל אסיף - יושבת ראש  )1(

אברהם ואזנה - חבר  

משה נהוראי - חבר  

עורכת דין דיקלה לנקרי דדון - יושבת ראש  )2(

ניסים רואש - חבר  

ניסים וקנין - חבר  

י"ב בטבת התשע"ו )24 בדצמבר 2015(
)חמ 3-265-ה1(

גבריאל-גבי נעמן  
ראש המועצה המקומית שלומי  

1  ס"ח התשל"ו, עמ' 252.

הודעת הסדר
לפי סעיף 9 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

משכנתה,  בעלות,  זכויות  שהסדר  הודעה  בזה  נמסרת 
ביחס  לרישום  הניתנות  אחרות  וזכויות  הנאה  זיקת  שכירות, 

נובמבר  בחודש  לציבור  הניתן  צמוד  לא  לאשראי  הממוצעת 
2015 היה 3.40 אחוזים.

י"ח בטבת התשע"ו )30 בדצמבר 2015(
)חמ 3-2468-ה1(

ערד מאי  
מנהל היחידה למידע ולדיווח  

הודעה על אצילת סמכויות
לפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי בהגדרת "רשות הרישוי" שבסעיף 1 לפקודת 
התעבורה1 )להלן - הפקודה(, אני מודיע, כי אצלתי את סמכויותיי 

כרשות רישוי -

לאפרים רוזן, לעניין הפקודה ותקנות התעבורה, התשכ"א-21961   )1(
)להלן - התקנות(;

לעניין   ,)2016 בפברואר   1( התשע"ו  בשבט  כ"ב  מיום   )2(
ונפת  ירושלים  מחוז  לגבי  נזרי,  ליוסי  והתקנות,  הפקודה 

אשקלון.

אצילת סמכויות לציון מזרחי3 - בטלה, ולאהרון אהרון4 - 
בטלה מיום כ"ב בשבט התשע"ו )1 בפברואר 2016(.

ב' בשבט התשע"ו )12 בינואר 2015(
)חמ 3-214(

אבנר פלור  
רשות הרישוי  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  1

ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.  2

י"פ התשע"ג, עמ' 5377.  3

י"פ התשע"ב, עמ' 2055.  4

הודעה על קביעת תחום הסמכה
לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997

אני מודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 5)1( לחוק הרשות 
שר  ובאישור  התשנ"ז-11997,  מעבדות,  להסמכת  הלאומית 
מעבדות  להסמכת  הלאומית  הרשות  מועצת  קבעה  הכלכלה, 

תחום הסמכה: הערכת חומרי ייחוס.

י"ב בכסלו התשע"ו )24 בנובמבר 2015(
)חמ 3-2866-ה2(

דורון אורבך  
יושב ראש מועצת הרשות   

הלאומית להסמכת מעבדות  
ס"ח התשנ"ז, עמ' 156.  1

הודעה על מינוי מפקחים ברשות מקומית
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

סעיף  מכוח  שניתן  צו  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
5)ב( לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-11985, אני ממנה את 

 
1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74; י"פ התשס"ח, עמ' 1018.
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הודעה על קביעת תחום הסמכה
לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997

אני מודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 5)1( לחוק הרשות 
שר  ובאישור  התשנ"ז-11997,  מעבדות,  להסמכת  הלאומית 
הכלכלה והתעשייה, קבעה מועצת הרשות הלאומית להסמכת 

מעבדות תחום הסמכה: "בדיקות בתחום התחבורה".

כ"ו באייר התשע"ז )22 במאי 2017(
)חמ 3-2866-ה2(

ישראל שכטר  
יושב ראש מועצת הרשות   

הלאומית להסמכת מעבדות  
ס"ח התשנ"ז, עמ 156.  1

הודעה על קביעת תחום הסמכה
לפי חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997

אני מודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 5)1( לחוק הרשות 
שר  ובאישור  התשנ"ז-11997,  מעבדות,  להסמכת  הלאומית 
הכלכלה והתעשייה, קבעה מועצת הרשות הלאומית להסמכת 

מעבדות תחום הסמכה: 

"GCLP" (Good clinical Laboratories Practice(
כ"ו באייר התשע"ז )22 במאי 2017(

)חמ 3-2866-ה1(
ישראל שכטר  

יושב ראש מועצת הרשות   
הלאומית להסמכת מעבדות  

ס"ח התשנ"ז, עמ' 156.  1

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0431460

שם התכנית: הרחבות יח"ד קיימות ברח' המ"ג 38, 
רוממה, ירושלים 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה – 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי הועדה המקומית 
לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  ירושלים,  והבנייה  לתכנון 
101- מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  ירושלים,  ולבנייה 

0431460 )גרסת הוראות: 7, גרסת תשריט: 4(.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה  
6090 כפיפות 

תוקף המינוי כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה במשרד.

ז' באייר התשע"ז )3 במאי 2017(
)חמ 3-4275(

זאב אלקין  
השר להגנת הסביבה  

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הרופאים  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ח-11968 
הכלבת2,  לפקודת   2 בסעיף  כהגדרתם  העירוניים  הווטרינרים 
כנותני אישור כמשמעותם בחוק, לסוגי עסקים בתחום הרשויות 

המקומיות בהן הם פועלים.

לעניין הסמכה זו, "סוגי עסקים" - עסקים טעוני רישוי לפי 
רישוי(,  טעוני  )עסקים  עסקים  רישוי  לצו  שבתוספת  הפרטים 

התשע"ג-32013,  שמספריהם - 3.2 ב, 3.2 ו, 3.5 ב ו–7.2.

הרופאים הוטרינרים העירוניים ידווחו למנהל השירותים 
הווטרינריים על פי דרישתו, בדבר ביצוע פעולותיהם בהתאם 
שניתן  העסקים  סוגי  מספר  אלה:  בעניינים  זה  ובכלל  לחוק 
ופעילות הביקורת שבוצעה בהם  אישור, תנאי האישור  להם 
כדי לוודא כי קוימו הוראות החוק והתקנות שהותקנו על פיו 

ותנאי האישור.

מוסמכים  של  לחוק  6)א(  סעיף  לפי  קודמת  הסמכה  כל 
בהסמכה זו - בטלה.

כ"ד בניסן התשע"ז )20 באפריל 2017(
)חמ 3-2495(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשע"ז, עמ' 79.  1

ע"ר 481, תוס' 1, עמ' )ע( 242. )א( 242; ס"ח התשנ"ב, עמ' 170.  2

ק"ת התשע"ג, עמ' 821.  3

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית ירוחם
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, 

התשל"א-1971

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)ב2( לחוק שירותי הדת היהודיים 
]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני מאריך את מינויו של יהושע 
עמר לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה, ואת מינויו של בנימין 
מלכה2 לכהונת ממונה שאינו בעל סמכות הכרעה, על המועצה 

הדתית ירוחם.

תוקף המינוי עד יום ט"ו באייר התשע"ח )30 באפריל 2018(.

כ' באייר התשע"ז )16 במאי 2017(
)חמ 3-140-ה4(

דוד אזולאי  
השר לשירותי דת  

ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 3848.  2
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