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מינוי חברת הנהלת הקרן לשמירת הניקיון
לפי תקנות שמירת הניקיון )קרן לשמירת הניקיון(, 

התשמ"ו-1986

)קרן  בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 2 לתקנות שמירת הניקיון 
כהן,  גלית  את  ממנה  אני  התשמ"ו-21986,  הניקיון(,  לשמירת 
לחברת הנהלת הקרן לשמירת הניקיון, במקומו של אסף יזדי3, כל 

עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י"ג באב התש"ף )3 באוגוסט 2020(
)חמ 3-1823(

גילה גמליאל  
השרה להגנת הסביבה  

י"פ התשמ"ט, עמ' 2690.  1

ק"ת התשמ"ו, עמ' 411.  2

י"פ התש"ף, עמ' 578.  3

מינוי יושב ראש ועדת ערר רפואית וממלא מקומו
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ג()1( לחוק הטיס, התשע"א-12011, 
ברפואה  וניסיון  הכשרה  בעל  פקטור,  יוסף  פרופ'  את  ממנה  אני 
תעופתית, ליושב ראש ועדת הערר הרפואית ואת ד"ר יחזקאל קן, 

בעל הכשרה וניסיון ברפואה תעופתית, לממלא מקומו.

מינוי קודם2 - בטל.

ח' באב התש"ף )29 ביולי 2020(
)חמ 3-5440(

                                                    מירי רגב
                                     שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 9247.  2

הודעה על מתן צו
לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת 

עזה )הגבלת פעילות(, התשנ"ה-1994

הסכם  יישום  לחוק  3)ג(  סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
)הגבלת פעילות(,  ורצועת עזה  הביניים בדבר הגדה המערבית 
התשנ"ה-11994 )להלן - החוק(, כי לאחר שהובא לידיעת השר 
עית,  תוואפיק  עאדל  עדנאן  כי  השר(   - )להלן  הפנים  לביטחון 
נושא ת"ז ישראלית )להלן - עדנאן עית(, מבצע פעולות שונות 
בשמה של הרשות הפלסטינית, או מטעמה או בחסותה, וזאת 
בלי שניתן לכך היתר בכתב, כנדרש בסעיף 3)א( לחוק, הוציא 
השר ביום י"ח בסיוון התש"ף )10 ביוני 2020( צו לפי סעיף 3)ב( 
לחוק, המורה לו שלא לקיים את הפעילויות להלן, מטעם או 

בשם או בחסות הרש"פ, בכל מקום בתחומי מדינת ישראל:

תרומה  של  פעולה  למעט  כספים,  של  חלוקה  או  איסוף   )1(
לנזקקים, ובלבד שפעולת התרומה לנזקקים מתיישבת עם 

כיבוד ריבונותה של מדינת ישראל;

קיום פגישות ארגוניות;  )2(

קיום אסיפות או כנסים.  )3(

צו זה חל על עדנאן עית בכל שם או כינוי שבו יכונה או 
בתרגומיהם לכל שפה אחרת, אם דרך קבע ואם מעת לעת.

תוקף הצו הוא לארבעה חודשים מיום הוצאתו.

כ"ג בתמוז התש"ף )15 ביולי 2020(
)חמ 3-2824(

אנה בן מרדכי  
המזכיר הביטחוני   

המשרד לביטחון הפנים  

הודעה בדבר תחילת פעולתה של מערכת מחשוב
לפי תקנות מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )דיווח מקוון(, 

התשע"ח-2017

בתוקף סמכותי לפי תקנה 5)א()2( לתקנות מיסוי מקרקעין 
 - )להלן  התשע"ח-12017  מקוון(,  )דיווח  ורכישה(  )שבח 
התקנות(, אני מודיע על תחילת פעולתה של מערכת המחשוב 
מסמכי  של  מקוונים  דיווחים  קבלת  המאפשרת  הרשות  של 
מקרקעין"  "מסמך  להגדרה   )3( או   )2( בפסקה  כאמור  מקרקעין 

שבתקנה 1 לתקנות.

י"ט באב התש"ף )9 באוגוסט 2020(
)חמ 3-6083(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים  

ק"ת התשע"ח, עמ' 100.  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 בתל אביב, בשבתו ביום י' בסיוון התש"ף 
)2 ביוני 2020(, בתיק בד"מ 072/2016, החליט להטיל על עורך דין 
יהושע רוזנצוויג, רישיון מס' 29318, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעה עשר ימים.

תוקף ההשעיה מיום כ"א באב התש"ף )11 באוגוסט 2020( 
עד יום ד' באלול התש"ף )24 באוגוסט 2020(.

כ"א באב התש"ף )11 באוגוסט 2020(
)חמ 3-94(

אורי אלפרסי  
המנהל הכללי של   
לשכת עורכי הדין  

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

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: תפו"ז אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )1(
מס' האגודה: 57-006539-1.  

המען: מועצה אזורית בקעת בית שאן.  
תאריך רישום: ג' בתמוז התש"ף )25 ביוני 2020(.  

 
ס"ח התשנ"ה, עמ' 85; התשנ"ו, עמ' 40; התשנ"ח, עמ' 22.  1
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