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הודעה על מינוי חבר למועצת מקרקעי ישראל
לפי חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיפים 3 ו–4א)2( לחוק רשות  
מקרקעי ישראל, התש"ך-11960, מינתה הממשלה את ערן ניצן, 
הממשלה  לנציג  האוצר,  במשרד  התקציבים  על  הממונה  סגן 
את  שסיים  קוגן2  ראובן  של  במקומו  ישראל,  מקרקעי  במועצת 

תפקידו 

ח' בטבת התשע"ד )11 בדצמבר 2013(
)חמ 3-394-ה1(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התש"ח, עמ' 57; התשס"ט, עמ' 318   1

י"פ התשע"א, עמ' 5076   2

הודעה על מינוי חברה במועצת הרשות הלאומית 
לבטיחות בדרכים

לפי חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, 
התשס"ו-2006

הלאומית  הרשות  לחוק   12 סעיף  לפי  כי  בזה,  מודיעים 
לבטיחות בדרכים )הוראת שעה(, התשס"ו-12006, ולפי הצעת 
שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מינתה הממשלה את גלית 
אחיעזרא סקרבין2 לחברה במועצת הרשות הלאומית לבטיחות 

בדרכים, נציגת ציבור, לתקופת כהונה נוספת 

ח' בטבת התשע"ד )11 בדצמבר 2013(
)חמ 3-3667(

אביחי מנדלבליט  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשס"ו, עמ' 347   1

י"פ התשע"א, עמ' 394   2

מינוי זמני של רשם המפלגות
לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק המפלגות, התשנ"ב-11992, 
אני ממנה את גלי גרוס, הכשירה להתמנות לשופטת בית משפט 

מחוזי, לרשם המפלגות במינוי זמני 

תוקף המינוי לשלושה חודשים 

ל' בכסלו התשע"ד )3 בדצמבר 2013(
)חמ 3-2424(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190   1

מינוי נציגת שרת המשפטים בוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  התכנון  לחוק  7)א()7(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
גולן  שמרית  הדין  עורכת  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 

לנציגתי בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים 

תוקף המינוי לחמש שנים 

כ"ד בכסלו התשע"ד )27 בנובמבר 2013(
)חמ 3-7-ה2(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

מינוי חברה במועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-1994

חיים  בעלי  צער  לחוק  2)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ד"ר  את  ממנה  אני  התשנ"ד-11994,  חיים(,  בבעלי  )ניסויים 
הסתדרות  של  המדעית  המועצה  נציגת  כהן-יעקב,  אורית 
במקום  חיים,  בבעלי  לניסויים  במועצה  הווטרינרים  הרופאים 

ד"ר נעם קריב2 

ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(
)חמ 2-2603(

יעל גרמן  
שרת הבריאות  

ס"ח התשנ"ד, עמ' 298   1

י"פ התשע"א, עמ' 4195   2

מינוי מפקח הגנת הסביבה
לפי חוק הגנת הסביבה )סמכויות פיקוח ואכיפה(, 

התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הסביבה )סמכויות 
פיקוח ואכיפה(, התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני ממנה את 
עובד המשרד להגנת הסביבה, נסים צמח, אשר עומד בתנאים 
הקבועים בסעיף 4 לחוק, למפקח הגנת הסביבה, ויהיו נתונות 
לשם  לחוק,  ו–)4(   )2(  ,)1(5 בסעיפים  המפורטות  הסמכויות  לו 

ביצוע סעיף 49 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-22008 

 31( התשע"ה  בטבת  ט'  יום  עד  בתוקפו  יעמוד  זה  מינוי 
בדצמבר 2014(, או כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד 

להגנת הסביבה, לפי המוקדם מביניהם 

ו' בטבת התשע"ד )9 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4319(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשע"א, עמ' 738   1

ס"ח התשס"ח, עמ' 752; התשע"א, עמ' 749   2

הסמכה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-1982

הפלילי  הדין  סדר  לחוק   222 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982 )להלן - החוק(, אני מסמיך כל 
הזמנה  למסור  להלן  מפורטים  ששמותיהם  האנשים  מן  אחד 
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין 
הפלילי )עבירות קנס - מניעת רעש(, התש"ס-22000, וכן למסור 
הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228)ב( לחוק למי שיש לו יסוד 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשנ"ה, עמ' 450   1

 
ס"ח התשמ"ב, עמ' 43   1

ק"ת התש"ס, עמ' 882   2
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להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי 
)ברירת משפט - מניעת רעש(, התש"ס-32000:

עוז גורן

אלי ורבורג

יוליק שומר

אילן סקס

דלית מוהר ארליך

אריאל פרידמן

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים 
בתפקידם במשרד להגנת הסביבה 

כ"ט בכסלו התשע"ד )2 בדצמבר 2013(
)חמ 3-104-ה1(

עמיר פרץ  
השר להגנת הסביבה  

ק"ת התש"ס, עמ' 882   3

החלטה להחיל את ביקורת המדינה והפרק השביעי
לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

הואיל והחברה לפיתוח נצרת עילית בע"מ, ח"פ 52-002410-0, 
היא גוף שעיריית נצרת עילית משתתפת בהנהלתו:

והואיל והעירייה היא גוף מבוקר לפי סעיף 9)4( לחוק מבקר 
המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(;

והואיל והדבר דרוש לי לצורכי מילוי תפקידי כמבקר המדינה 
ונציב תלונות הציבור;

לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2( 
נצרת  לפיתוח  החברה  על  המדינה  ביקורת  את  להחיל  לחוק, 
עילית בע"מ בכל התחומים שאליהם מתייחס החוק, וכן את הפרק 

השביעי בחוק שעניינו בירור תלונות הציבור 

ז' בטבת התשע"ד )10 בדצמבר 2013(
)חמ 3-463-ה2(

יוסף חיים שפירא  
מבקר המדינה  

ונציב תלונות הציבור  
ס"ח התשי"ח, עמ' 92   1

הודעה על השבתת בתי משפט
לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה 

לפועל )סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים(, 
התשמ"א-1981

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2)ג( לתקנות בתי המשפט, בתי 
בתקופת  דין  )סדרי  לפועל  ההוצאה  ולשכות  לעבודה  הדין 
שביתה או השבתה של עובדים(, התשמ"א-11981, אני מודיע 
בזה כי עקב אירועי מזג האוויר שבשלהם נחסמו דרכי הגישה 
המשפט  מהיכלי  בחלק  השבתה  התקיימה  המשפט,  להיכלי 

כמפורט להלן:

בית  לעבודה,  הארצי  הדין  בית  העליון,  המשפט  בית   )1(
משפט המחוזי בירושלים, בית המשפט השלום בירושלים 
ט'  חמישי,  מיום   - בירושלים  לעבודה  האזורי  הדין  ובין 

בטבת התשע"ד )12 בדצמבר 2013( עד יום שני, י"ג בטבת 
התשע"ד )16 בדצמבר 2013( 

בטבת  י"ב  ראשון,  ביום   - בצפת  השלום  המשפט  בית   )2(
התשע"ד )15 בדצמבר 2013( 

י"ט בטבת התשע"ד )22 בדצמבר 2013(
)חמ 3-1148-ה1(

מיכאל שפיצר  
מנהל בתי המשפט  

הודעה על עדכון סכום לעניין ניהול ללא צו ניהול
לפי חוק האפוטרופוס הכללי, התשל"ח-1978

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ב( לחוק האפוטרופוס הכללי, 
עליית  עקב  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ח-11978 
המדד כאמור בסעיף 7)ב( לחוק, התעדכן הסכום הנקוב בסעיף 
הוא   )2014 בינואר   1( התשע"ד  בטבת  כ"ט  מיום  לחוק  7)א( 

50,960 שקלים חדשים 

כ"ז בטבת התשע"ד )30 בדצמבר 2013(
)חמ 3-4767(

דוד האן  
האפוטרופוס הכללי  

ס"ח התשל"ח, עמ' 61; התשע"ג, עמ' 121   1

הודעה בדבר קיצור עונת צריכת החורף
לפי חוק המים, התשי"ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 בתוספת השנייה לחוק המים, 
החורף"  צריכת  "עונת  תקופת  כי  קובע  אני  התשי"ט-11959, 
לשנת התשע"ד, לא תחול לגבי התקופת שתחילתה ביום כ"ח 
בכסלו התשע"ד )1 בדצמבר 2013( וסיומה ביום כ"ט באדר ב' 

התשע"ד )31 במרס 2014( 

י"ב בטבת התשע"ד )15 בדצמבר 2013(
)חמ 3-3697(

אלכסנדר קושניר  
                                                     מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב

ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ח, עמ' 860   1

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

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

שלהלן:

ת"י 4373 חלק 1 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריות 
המהדורה  במקום  בא   2013 מנובמבר  מונחים,   - ו–3   ,2  ,1

מנובמבר 2007;

ת"י 4373 חלק 2 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריות 
1, 2, ו–3 - קטגוריות ומינים של זיקוקין די–נור, מנובמבר 

2013 בא במקום המהדורה מנובמבר 2007;

די–נור,  זיקוקין  פירוטכניים:  מוצרים   -  3 חלק   4373 ת"י 
קטגוריות 1, 2, ו–3 - דרישות סימון מינימליות, מנובמבר   

ק"ת התשמ"א, עמ' 1430א   1                                 
ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשי"ח, עמ' 2; התשל"א, עמ' 22   1
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ת"י   ,2007 מנובמבר   21 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   20
מנובמבר   23 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   22 חלק   4373
2007, ת"י 4373 חלק 24 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 25 
מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 27 מנובמבר 2007, ת"י 4373 
חלק 28 מנובמבר 2007, 4373 חלק 29 מנובמבר 2007, ת"י 
מנובמבר   33 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   31 חלק   4373
2007,  ת"י 4373 חלק 34 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 35 
מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 36 מנובמבר 2007, ת"י 4373 

חלק 38 מנובמבר 2007;

דרישות   - ציוד  נפיצות:  אטמוספרות   -  10 חלק   60079 ת"י 
כלליות, מנובמבר 2013 בא במקום המהדורה מאוגוסט 2010;

ציוד  על  הגנה  נפיצות:  אטמוספרות   -  11 חלק   60079 ת"י 
בא   2013 מנובמבר   ,"i" עצמותית  בטיחות  באמצעות 

במקום המהדורה מאוגוסט 2010;

ציוד  על  הגנה  נפיצות:  אטמוספרות   -  13 חלק    60079 ת"י 
באמצעות חדר המוגן בלחץ "p", מנובמבר 2013 בא במקום 

המהדורה מדצמבר 2001;

ת"י 60079 חלק 15 - אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה 
מטיפוס "n", מנובמבר 2013 בא במקום המהדורה מאוגוסט 

;2010

שיפוץ  תיקון,  נפיצות:  אטמוספרות   -  19 חלק   60079 ת"י 
המהדורה  במקום  בא   2013 מנובמבר  ציוד,  של  והשבחה 

מאוגוסט 2010;

חומרים  אופייני  נפיצות:  אטמוספרות   -  20 1 חלק   60079 ת"י 
ונתונים,  בדיקה  שיטות   - אדים  ושל  גזים  של  למיון 
מנובמבר 2013 בא במקום התקנים הישראליים האלה: ת"י 
מדצמבר   12 חלק   60079 ת"י   ,2001 מדצמבר   4 חלק   60079

2001, ת"י 60079 חלק 20 מדצמבר 2001;

וכבלים   )multicore( רב–גידיים  כבלים   -  7 חלק   61156 ת"י 
בעבור   )pair/quad( בזוגות/רביעיות  מסודרים  סימטריים 
מאפייני  בעלי  סימטריים  זוג  כבלי  ספרתית:  תקשורת 
עבור  פרטני  דרישות  מפרט   - מגהרץ   1,200 עד  תמסורת 

כבלי תקשורת ספרתיים ואנלוגיים, מנובמבר 2013;

וכבלים   )multicore( רב–גידיים  כבלים   -  8 חלק   61156 ת"י 
בעבור   )pair/quad( בזוגות/רביעיות  מסודרים  סימטריים 
בזוגות/ מסודרים  סימטריים  כבלים  ספרתית:  תקשורת 

רביעיות בעלי מאפייני תמסורת עד 1,200 מגהרץ - תיול 
באזורי עבודה - מפרט דרישות פרטני, מנובמבר 2013;

לפירוט  שיטה   :)UPS( פסק  אל  מערכות   -  3 חלק   62040 ת"י 
דרישות הביצועים ודרישות הבדיקה, מנובמבר 2013 בא 

במקום המהדורה ממאי 1992;

של  מדידה   - מחברת  ומחשבי  שולחן  מחשבי   -  62623 ת"י 
צריכת האנרגיה, מנובמבר 2013 

כ"ה בכסלו התשע"ג )28 בנובמבר 2013(
)חמ 96—3-ה1(

דני גולדשטיין  
                                 המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

2013 בא במקום התקנים הישראליים האלה: ת"י 4373 חלק 
3 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק  4 מנובמבר 2007, ת"י 4373 
חלק 5 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 6 מנובמבר 2007, ת"י 
4373 חלק 7 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 8 מנובמבר 2007, 
ת"י 4373 חלק 9 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 10 מנובמבר 
חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   12 חלק   4373 ת"י   ,2007
ת"י   ,2007 מנובמבר   15 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   13
מנובמבר   18 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   17 חלק   4373
חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   19 חלק   4373 ת"י   ,2007
ת"י   ,2007 מנובמבר   21 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   20
מנובמבר   23 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   22 חלק   4373
2007, ת"י 4373 חלק 24 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 25 
מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 27 מנובמבר 2007, ת"י 4373 
חלק 28 מנובמבר 2007, ת"י  4373 חלק 29 מנובמבר 2007, 
ת"י 4373 חלק 31 מנובמבר 2007 ת"י 4373 חלק 33 מנובמבר 
2007 , ת"י 4373 חלק 34 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 35 
מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 36 מנובמבר 2007, ת"י 4373 

חלק 38 מנובמבר 2007;

די–נור,  זיקוקין  פירוטכניים:  מוצרים   -  4 חלק   4373 ת"י 
בא   2013 מנובמבר  בדיקה,  שיטות   - ו–3   ,2  ,1 קטגוריות 
 3 חלק   4373 ת"י  האלה:  הישראליים  התקנים  במקום 
מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק  4 מנובמבר 2007, ת"י 4373 
חלק 5 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 6 מנובמבר 2007, ת"י 
4373 חלק 7 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 8 מנובמבר 2007, 
ת"י 4373 חלק 9 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 10 מנובמבר 
חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   12 חלק   4373 ת"י   ,2007
ת"י   ,2007 מנובמבר   15 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   13
מנובמבר   18 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   17 חלק   4373
חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   19 חלק   4373 ת"י   ,2007
ת"י   ,2007 מנובמבר   21 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   20
מנובמבר   23 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   22 חלק   4373
חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   24 חלק   4373 ת"י   ,2007
ת"י   ,2007 מנובמבר   27 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   25
4373 חלק  28 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 29 מנובמבר 
2007, ת"י 4373 חלק 31 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 33 
מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 34 מנובמבר 2007, ת"י 4373 
חלק 35 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 36 מנובמבר 2007, 

ת"י 4373 חלק 38 מנובמבר 2007;

ת"י 4373 חלק 5 - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די–נור, קטגוריות 
 2013 מנובמבר  ולביצועים,  למבנה  דרישות   - ו–3   ,2  ,1
 3 חלק   4373 ת"י  האלה:  הישראליים  התקנים  במקום  בא 
מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק  4 מנובמבר 2007, ת"י 4373 
חלק 5 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 6 מנובמבר 2007, ת"י 
4373 חלק 7 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 8 מנובמבר 2007, 
ת"י 4373 חלק 9 מנובמבר 2007, ת"י 4373 חלק 10 מנובמבר 
חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   12 חלק   4373 ת"י   ,2007
ת"י   ,2007 מנובמבר   15 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   13
מנובמבר   18 חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   17 חלק   4373
חלק   4373 ת"י   ,2007 מנובמבר   19 חלק   4373 ת"י   ,2007




