
 רשומות

 ילקוט הפרסום
 באדר התשס׳׳א 4968 1 במרס 2001

 עמוד

 מינוי חוקרי ילדים לפי חוק לתיקון דיני הראיות
 (הגנת ילדים) 1877

 הודעות בדבר הרבב מועצות דתיות (בפר יונה, קרית
 עקרון) 1877

 הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה ציבורית לפי תקנות
 הטיס (חקירת תאונות ותקריות לבלי טיס) 1878

 מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא 1878

 הודעה על רישום בפנקס המפלגות 1878

 ביטול ההודעה על תנאים מצויים למתן אישור לפי
 חוק פיצויי פיטורים 1878

 עמוד

 הודעה על מועמדים למשרת היועץ המשפטי
 לכנסת •. »187

 הודעה על הכרה בתוספת קבועה לרופאים לפי חוק
 שירות המדינה (גמלאות) 1876

 הודעה בדבר פטור ממכרז לפי חוק שירות המדינה
 (מינויים) ־. 1876
 הודעה על אישור תבנית מיתאר ארצית »187
 הודעות על מינוי שופטים לפי חוק בתי המשפט 1876

 הודעה על מינוי שופטת לפי חוק בית הדין לעבודה
 וחוק בתי המשפט 1877

 הודעות על מינוי שופטים לפי פקודת התעבורה
 • וחוק בתי המשפט 1877



 הודעה בדבר פטור ממכרז י
 לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-959ו

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 21 לחוק שירות
 המדינה (מינויים) התשי־ס-1959', ועל פי הצעת ועדת

 שירות המדינה קבעה הממשלה:

-א. בי משרות של עוזרים משפטיים לנשיאי בתי משפט
 השלום, לשופטים ראשיים בבתי הדין האזוריים
 לעבודה ולשופטים בבתי המשפט המחוזיים יהיו

 פטורות מחובת מכרז פומבי.

 ב. כי מועמדות למשרות אלו תיבחן על ידי ועדה מיוחדת
 בת שלושה חברים שהרכבה כדלקמן:

 ו) השופט אשר משרת העוזר המשפטי מיועדת
 ללשכתו.

 2) נציג נציבות שירות המדינה.

 3) נציג משרד המשפטים.

 כ״ה בשבט התשם״א (18 בפברואר 2001)
 (חמ 3-274)

 יצחק הרזגוג
 מזכיר הממשלה

 ס־ח התשי׳׳ט, עמי 86.

 הודעה על אישור תבנית מיתאר ארצית
 לפי חוק התכנון והבניה, התשכ״ה-965ו

 מודיעים בזה, לפי סעיף 54 לחוק התכנון והבניה,
 התשכ׳׳ה-1965 י, בי הממשלה בתוקף סמכותה לפי סעיף 53
 לחוק האמור אישרה תבנית מיתאר ארצית למסילות ברזל

 מסי תמא/23 - שינוי מסי 9 (נוסח התשם״א-2001).

 יצחק הדצוג
 מזכיר הממשלה

 ב׳׳ח בשבט התשם־א (18 בפברואר 2001)
 (חמ 3-697)

 ס־ח התשב״ה, עמי 307.

 הודעה על מינוי שופטים
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט ננו0ן
 משולב], התשמ״ד-1984', שנשיא המדינה, בתוקף סמכו

 לפי סעיף 4 לחוק־יסוד: השפיטה2, מינה את!

 יהודית שטופמן, ת״ז 008526675
 יעקב צבן, ת־ז 000944694

 שרה דברת, ת״ז 065835704
 הוואדי זיאד, ת״ז 050381920

 לשופטים של בית משפט מחוזי, החל ביום ו׳ בשבט
 התשם־א (30 בינואר 2001).

 יוסף ביילין
 שר המשפטים

 י״ב בשבט התשם׳׳א (5 בפברואר 2001)
 (חמ 3-60)

 ס־ח התשמ״ד, עמי 198.
 סייח התשמ״ד, עמי 78.

 הודעה על מועמדים למשרת היועץ המשפטי
 לכנסת

 לפי חוק הכנסת, התשניד-1994

 בהתאם לסעיף 20(א) לחוק הכנסת, התשנ*ד-994וי,
 אני מודיע בזה כי הועדה הציבורית לבדיקת בשירותם
 והתאמתם של מועמדים למשרת היועץ המשפטי לבנםת
 המליצה היום בפני יושב ראש הכנסת על־המועמיים האלה
 למשרת היועץ המשפטי לכנסת (לפי סדר איב של שם

 המשפחה):

 עו״ד מרדכי בס
 עויד שלמה שהם
 עו״ד אנה שניידר

 ד׳ באדר התשס״א (27 בפברואר 2001)
 (חמ 3-3093) גבריאל בך

 שופט בית המשפט העליון(בדימוס)
 יושב ראש הועדה הציבורית לבדיקת

 כשירותם והתאמתם של מועמדים למשרת
 היועץ המשפטי לכנסת

 ס״ח התשניד, עמי 140; התשס״א, עמי 50.

 הודעה על הברה בתוספת קבועה לרופאים
 לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב],

 התש״ל-970ו

 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 8 לחוק שירות
 המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש״ל-1970', ועל סמך
 המלצת ועדת שירות המדינה (להלן - ועדת השירות),
 החליטה הממשלה להכיר כתוספות קבועות ב־תוספת
 שקלית״ המשולמת לרופאים בשירות המדינה החל ביום ו

 ביולי 2000, ובתוספות הקיימות המפורטות להלן:

 (1) תוספת תפוקה המשולמת על פי הסכם קיבוצי מיום 20
 ביוני 1994.

 (2) גמול ייעוץ המשולם על פי נספח השלמה מיום 5ו
 באוגוסט 1994, להסכם הקיבוצי מיום 20 ביוני 994ז.

 (3) תוספת בריאות הציבור, בשיעור של 15%, מיום ו ביולי
 1976, המשולמת על פי החלטה של ועדה פריטטית
 שהוקמה לפי סעיף 37 לזיכרון דברים מיום 29 בנובמבר

.1976 

 (4) תוספת רופאים בשיעור של 42%, המשולמת על פי
 סעיף 5(ג) לזיכרון דברים מיום 5 ביולי 1983.

 החל במועד שייקבע בהסכם המעבר מפנסיה תקציבית
 לפנסיה צוברת, שייחתם בין המעסיקים לבין ההסתדרות
 הרפואית, או מיום 13 ביולי 2001, לפי המוקדם, וכי ההכרה

 תהיה בתתולה ליום קבלת ההחלטה בועדת השירות.

 פסקה (3) בהודעה על הכרה בתוספת קבועה לבעלי
 תפיקידים בשירות המדינה מיום כ׳ בכסלו התשס״א (17

 בדצמבר 2000)2 - בטלה.

 יצחק הדצוג
 מזכיר הממשלה

 כ״ז בשבט התשס׳׳א (20 בפברואר 2001)
 (חמ 292- 3)

 ס״ח התש״ל, עמי 65.
 י״פ התשסיא, עמי 1054.

 1876 ילקוט הפרסומים 4968, ו׳ באדר התשם״א, 1.3.2001



 הודעה על מינוי שופט
 לפי חוק בית משפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984

 ולפי פקודת התעבורה

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח
 משולב], התשמ״ד-1984', שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו
 לפי סעיף 4 לחוק ־יסוד: השפיטה/ ובהתאם לסעיף 26
 לפקודת התעבורה1, מינה את חיים טובי, ת״ז 52348422,
 לשופט תעבורה במינוי של קבע החל ביום ו־ בשבט

 התשם״א (30 בינואר 2001).

 יוסף ביילין
 שר המשפטים

 י״ב בשבט התשס״א (5 בפברואר 2001)
 (חמ 3-60)

 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.
 ס־ח התשמ״ד, עמי 78.

 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ׳ 173; ס״ח התשנ־ה,
 עמי 174.

 מינוי חוקרי ילדים
 לפי חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט־ו-1955

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני הראיות
 (הגנת ילדים), חתשט׳׳ו-1955 י, ולאחר התייעצות עם הועדה
 שהוקמה לפי הסעיף האמור, אני ממנה את הרשומים מטה

 לחוקרי ילדים:

 יוסף סאלח, ת״ז 029887452
 יסמין אביק, ת״ז 025571209

 לי בר, ת״ז 033940271
 מאלי שילוני ברקנר, ת״ז 25700071

 עדי רייז, ת״ז 025436031
 יוליה גליקסון, ת״ז 314044603
 ליאת פיאלקו, ת׳׳ז 027134766
 אורית ליברמן, תיז 303737902

 מיכל שיבז (דיין), ת״ז 37521879
 כ״ג בשבט התשם״א (16 בפברואר 2001)

< יוסף בימיין ג ־ 4 0 מ ו ח ) 

 שר המשפטים
 1 ם״ח התשט״ו, עמ׳ 96; התש״ס, עמ׳ 30.

 הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית כפר יונה
 לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],

 התשל״א-1971

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק
 שירוחי הדח היהודיים [נוסח משולב], התשל״א-971וי,
 קבעתי שהמועצה הדתית כפר יונה תהיה בת חמישה

 חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

 השם מס׳ זהות

 אליעזר מיראן 057230952
 שמעון דרעי 052199304

 י הודעה על מינוי שופטים
 לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמיד-1984

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח
 משולב], התשמ־־ד-984וי, שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו

 לפי סעיף 4 לחוק־יםוד: השפיטה2, מינה את:

 משה סובל, ודז ו5902249
 תמר שרון נתנאל, ת׳׳ז 52196213

 כאמלה גירעון, ת״ז 56881931
 ערן גוה, ת״ז 38457672

 דני צרפתי, ת׳׳ז 69725810

 לשופטים של בית משפט שלום, החל .ביום ו׳ בשבט
 התשס׳׳א (30 בינואר 2001).

 י״ב בשבט התשס״א (5 בפברואר 2001)

 >ח« 3-60< יוסף ביילין

 שר המשפטים
 ם־ח התשמ״ד, עמי 198.
 ס״ח התשמ־ד, עמי 78.

 הודעה על מינוי שופטת
 לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-969ו

 ולפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 8 לחוק בית הדין לעבודה,
 התשכ״ט-1969י(להלן - חוק בית הדין לעבודה), ולסעיף 22
 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],• התשמ״ד-1984ג, שנשיא
 המדינה, בתוקף סמכותו לפי סעיף 4>א) לחוק בית הדין
 לעבודה, וסעיף 4 לחוק־יסוד: השפיטה3, מינה את עדנה
 קוטן, ת״ז 51205516, לשופטת בית דין אזורי לעבודה, החל

 ביום ו׳ בשבט התשם״א (30 בינואר 2001).
 י׳׳ב בשבט התשם״א (5 בפברואר 2001)

 (חמ 3-1563) יוסף ביילין

 שר המשפטים
 ס״ח התשכ״ט, עמי 70.

 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.
 ם״ח התשמ״ד, עמי 78.

 הודעה על מינוי שופט
 ולפי חוק בית המשפט [נוסח משולב], התשנדד-1984

 ולפי פקודת התעבורה

 אני מודיע, בהתאם לסעיף 22 לחוק בתי המשפט [נוסח
 משולב], התשמ״ד-1984', שנשיא המדינה, בתוקף סמכותו
 לפי סעיף 4 לחוק־יסוד: השפיטה2, ובהתאם לסעף 26
 לפקודת התעבורה3, מינה את חנא סבאג, ת׳׳ז 24743023,
 לשופט תעבורה, מיום ו׳ בשבט 'התשס״א (30 בינואר 2001)

 עד יום ט־ז בשבט התשס׳׳ב (29 בינואר 2002).

 יוסף ביילין
 שר המשפטים

 י״ב בשבט התשם״א (5 בפברואר 2001)
 (חמ 3-60)

 י סייח התשל־א, עמי 130; התשנ״ט, עמי 86.

 סייח התשמ״ד, עמי 198.
 2 ס״ח ה תשמיד, עמי 78.

 3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ד, עמי 173: סייח התשנ״ה,

 עמי 174.

 ילקוט הפרסומים 4968, ו׳ באדר התשס״א, 1.3.2001 1877



 השם מס׳ זהות הועדה נתבקשה להגיש את ממצאי החקירה ב;תוך 60
 ימים.

 ביושב ראש הועדה יכהן אל״מ (מיל׳) ישראל יהלום.

 כ״ה בשבט התשס־א (18 בפברואר 2001)

) אמנון ליםקיז־ש״ק ג ־ 5 0 מ 8 ח ) 

 שר התחבורה

 מינוי רשות מוסמכת
 לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל״ט-1979

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת היבוא והיצוא
 [נוסח חדש], התשל״ט-979ו', אני ממנה את הממונה על
 תעשיות תכשיטים שבמשרד התעשיה והמסחר לרשות

 מוסמכת לענין הפקודה.

 כ־ד בחשון התשם״א (22 בנובמבר 2000)
 (חמ 3-144)

 אהוד ברק
 שר התעש יה והמסחר

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמי 525..

 הודעה על רישום בפנקס המפלגות
 לפי תוק המפלגות, התשנ״ב-1992

 בהתאם לסעיף 12 לתוק המפלגות, התשנ״ב-1992', אני
 מודיע כי ביום כ׳׳ח בשבט התשם־א (21 בפברואר 2001)
 רשמתי, לפי סעיף 7 לחוק האמור, את המפלגה שלהלן

 בפנקס המפלגות!

 המפלגה הלאומית הערבית (אל חיזב אל קאומי אל
 ערבי).

 ב״ח בשבט התשס׳׳א (21 בפברואר 2001)

) אלישע צידון ג ־ 2 4 2  >חמ 4
 רשם המפלגות

 ם״ח התשניב, עמי 190; התשנ״ט, עמ׳ 76.

 ביטול ההודעה על תנאים מצויים למתן אישור
 לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשב״ג-1963

 בתוקף הסמכות לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים^
, אני מבטל בזה את ההודען  התשכ״ג-1963', שהואצלה לי־

 על תנאים מצויים למתן אישור5.

 תוקף הביטול מיום פרסומו.

 כ״ה בשבט התשס״א (18 בפברואר 2001)

) שלמה יצחקי 5 ־ 3 2 מ 7 ח ) 

 . הממונה הראשי על יחסי עבודה
 ט״ח התשכיג, עמ׳ 63.
 י׳׳פ החשגיז, עמי 450.

 י׳׳פ התשמ״ב, ענד 993 ועמי 2939; התשנ״ד, עבר 2349.

002583206 
068195940 
007025695 

 לייבה מרקו
 שלום נעמן

 עוזי שוויצה

 כ״א בשבט התשם״א (14 בפברואר 2001)

' מסף ביילין 5 ־ י 4 מ 0 ח ) 

 השר לעניני דתות

 הודעה בדבר הרבב המועצה הדתית
 קדית עקרון

 לפי תוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
 התשל״א-1971

 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6(א) לחוק
 שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], ה.תשל״א-1971',
 קבעתי שהמועצה הדתית קרית עקרון תהיה בת חמישה

 חברים והרכבתי אותה כדלהלן:

 השם מס׳ זהות

078734811 
042423574 
055524581 
041086679 
042009217 

 מאיר אילוז
 יעקב גהלי

 ערן גמליאל
 יוסף ישראל
 שלמה דרף

 י״ב בשבט התשם״א (5 בפברואר 2001)

) יוסף ביילין ג ־ 1 4 מ 0 ח ) 

 השר לעניני דתות
 י ם״ח התשל׳׳א, עמי 130; התשליט, עמי »8.

 הודעה בדבר מינוי ועדת חקירה ציבורית
 לפי תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לבלי טיס),

 התשמ*ד-1984

 אני מודיע כי בהתאם לתקנה 15 לתקנות הטיס (חקירת
 תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ״ד-1984' (להלן -
 התקנות) מונו: אל״מ (מיל׳) ישראל יהלום, קברניט גדעון
 ליבני ויצחק רז, לועדת חקירה ציבורית לחקירת התאונה
 שאירעה למסוק בל 407 שרישומו 4X-BJD (להלן - המסוק)
 ליד תל־שוקת ביום 12.5.1999 (להלן - התאונה); ,במסגרת
 עבודתה מתבקשת הועדה לבחון, בין השאר, את ממצאי
 המסקנות וההמלצות של דוח החקירה שהוגשו על ידי

 החוקר הראשי באוקטובר 1999 לגבי התאונה.

 בהתאם לתקנה 15 לתקנות יהיו לועדה סמכויות
 החוקר הראשי כאמור בתקנה 13, ויהיו לה התפקידים של

 חוקר ראשי כאמור בחקנה 12(דץ1) עד (3) לתקנות.

 ק־ת התשמ״ד, עמי 1938; התשמ״ט, עמ׳ 535.

 1878 ילקוט הפרסומים 4968, ו׳ באדר התשםיא, 1.3.2001
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