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אכרזת העיריות )עיריית נצרת עילית, תיקון(, התשע"ט-2019

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת העיריות1, אני מכריז לאמור:

באכרזה על עיריית נצרת עילית, התשל"ד-21974 )להלן - האכרזה העיקרית(, בשם   .1
האכרזה, במקום "נצרת עילית" יבוא "נוף הגליל".

בסעיף 1 לאכרזה העיקרית, במקום "עיריית נצרת-עילית" יבוא "עיריית נוף הגליל".  .2
בתוספת לאכרזה העיקרית, בכל מקום, במקום "נצרת עילית" יבוא "נוף הגליל".  .3

כ"ג בסיוון התשע"ט )26 ביוני 2019(
)חמ 3-1926(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

הודעת ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק(, 
התשע"ט-2019

  בהתאם לתקנות 3)א( ו–4)א( לתקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג 
לחוק(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

הקבוע1.  לעובדים  ערך  ניירות  בהצעת  התמורה  סכום  עודכן  המדד  שינוי   עקב 
 20,155,899 הוא   ,)2019 ביולי   1( התשע"ט  בסיוון  כ"ח  מיום  לתקנות,  3)א(  בתקנה 

שקלים חדשים.

עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה המרבית בהצעה אחת הקבוע בתקנה 4)א( 2.
לתקנות, מיום כ"ח בסיוון התשע"ט )1 ביולי 2019(, הוא 2,686,909 שקלים חדשים.

י"ד בסיוון התשע"ט )17 ביוני 2019(
ה ט א ו ג ת  נ ע )חמ 3-3027-ת2(        

יושבת ראש רשות ניירות ערך      

תיקון טעות

 ,)2 מס'  )תיקון  במוניות(  נסיעה  )מחירי  ושירותים  מצרכים  מחירי  על  פיקוח  בצו 
התשע"ט-2019, שפורסם בקובץ התקנות 8237, התשע"ט, עמ' 3360, בסעיף 1, בפסקה )1(, 
בחלק א' המובא בה, בסעיף 7, אחרי "נמל התעופה שדה דב" צריך להיות "נמל התעופה 

רמון".

)חמ 3-2722-ת2(

ק"ת התש"ס, עמ' 616; התשע"ח, עמ' 2472.  1

תיקון שם האכרזה

עדכון סכום התמורה 
בהצעת ניירות ערך 

לעובדים של תאגיד 
שאינו תאגיד מדווח

עדכון סכום התמורה 
המרבית בהצעה אחת 

של תאגיד שאינו 
תאגיד מדווח

תיקון סעיף 1

תיקון התוספת

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

ק"ת התשל"ד, עמ' 1377; התשע"ח, עמ' 2211..  2
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