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 הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
שמות  בזה  מתפרסמים  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 

המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבית המשפט העליון )2(

השופט יוסף אלון  השופטת מיכל אגמון גונן 

השופטת ענת ברון השופטת נאוה בן אור  

השופטת יעל וילנר השופטת דבורה ברלינר 

השופטת רויטל יפה כ"ץ השופט דוד חשין  

השופט יצחק כהן השופט חאלד כבוב  

פרופ' ברק מדינה עורך דין מנחם )מני( מאזוז  

עורך דין איל רוזובסקי  השופט ג'ורג' קרא   

השופטת רות רונן  

לנשיא בית המשפט העליון

השופטת מרים נאור

למשנה לנשיא בית המשפט העליון

השופט אליקים רובינשטיין

כ"ד באב התשע"ד )20 באוגוסט 2014(

)חמ 3-1803-ה1(
ציפי לבני  

שרת המשפטים   
ק"ת התשמ"ד, עמ' 2370; התשס"ז, עמ' 882.  1

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את עמי קובו, שופט של בית משפט שלום, לסגן 

נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז.

כ"ג בתמוז התשע"ד )21 ביולי 2014(
)חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים   

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

מינוי סגן נשיא
 לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984,

ולפי פקודת התעבורה ]נוסח חדש[

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  9)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ולפי סעיף 26)ג( לפקודת התעבורה 
]נוסח חדש[2, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה 

בזה את השופט גיל קרזבום, לסגן נשיא של בתי משפט שלום 
לענייני תעבורה, במחוז חיפה.

כ"ג בתמוז התשע"ד )21 ביולי 2014(
)חמ 3-60-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים   

מינוי חברה לוועדת ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[, 

וחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-1959 ]נוסח משולב[1 )להלן - החוק(, ובסעיף 
את  ממנה  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק   5
יואלה שרון3, לחברה בוועדת ערעור לפי החוק, במחוז הדרום.

תוקף המינוי לשישה חודשים מיום ב' באלול התשע"ד )28 
באוגוסט 2014(.

כ"ח בסיוון התשע"ד )26 ביוני 2014(
)חמ 3-323-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים   

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 152.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשס"ב, עמ' 1590; התשס"ה, עמ' 4031; התשס"ח, עמ'   3 

   3861; התשע"א, עמ' 6467.

מינוי חברים לוועדות ערעור
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959,

וחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

)תגמולים  הנכים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ושיקום(, התשי"ט-11959 ]נוסח משולב[ )להלן - החוק(, וסעיף 
את  ממנה  אני  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק   5
האמור,  החוק  לפי  ערעור  בוועדות  לחברים  מטה  הרשומים 

במחוז מרכז, כמפורט להלן:

 בולסלב קנובל - רופא מוסמך

יעקב בר חיים - רופא מוסמך.

תוקף המינוי לשנה.

י' באדר א' התשע"ד )10 בפברואר 2014(
)חמ 3-323-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים   

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 152.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  1

אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בזה לרשם הפטנטים את סמכותי לשחרר מועמד  אני אוצלת   

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68.  1

התשס"ז ס"ח   ;173 עמ'   ,7 חדש  נוסח  ישראל,  מדינת  דיני   2 

    עמ' 383.

 
ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1
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מחובת בחינה לפי תקנה 135 לתקנות הפטנטים )נוהלי הרשות, 
סדרי דין, מסמכים ואגרות(, התשכ"ח-21968.

י' באב התשע"ד )6 באוגוסט 2014(
)חמ 3-17-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ק"ת התשכ"ח, עמ' 1104.  2

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

לתקנות   2 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)ועדות רפואיות(, התשכ"ו-11965, מיניתי את ד"ר חגי  הנכים 
הרופאים2  ברשימת  נוסף  לחבר   ,37341 מס'  רישיון  מוסקוביץ, 

לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(.

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-183-ה1(

משה )בוגי( יעלון  
שר הביטחון  

ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 6290.  2

הודעה בדבר הטלת מילוי תפקיד מנהל רשות הגז הטבעי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

המדינה  שירות  לחוק  23א)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדינה  שירות  נציב  בהסכמת  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
וורשבסקי,  אלכסנדר  על  הטלתי  לממשלה,  המשפטי  והיועץ 
נוספת2,  לתקופה  הטבעי,  הגז  רשות  מנהל  תפקיד  את  למלא 
בטבת  ט'  יום  עד   )2014 ביולי   1( התשע"ד  בתמוז  ג'  מיום 
התשע"ה )31 בדצמבר 2014(, או עד מינוי קבוע של מנהל רשות 

הגז הטבעי, לפי המוקדם מביניהם.

א' באב התשע"ד )28 ביולי 2014(
)חמ 3-1173-ה1(

                                                 סילבן שלום
                                  שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 3128 ועמ' 4926.  2

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, אני מודיע על כוונתי לתת צו 
לפי סעיף 25 לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי 
מיום כ"ד בתמוז התשע"ד )22 ביולי 2014(, שמספרו 7029/2014, 
בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין 
הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי - 
העבודה  תנאי  ושעניינו  השמירה,  עובדי  של  הארצי  האיגוד 

בענף השמירה ואבטחה.

ח' באב התשע"ד )4 באוגוסט 2014(
)חמ 3-107-ה2(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה   

ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223.  1

מינוי וצו מיוחד
לפי פקודת האגודות השיתופיות

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת האגודות השיתופיות1 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עורכת הדין מארי קושניר-

הרשם(   - )להלן  השיתופיות  האגודות  רשם  לעוזרת  הררי, 
ומקנה לה את סמכויות הרשם לפי תקנות האגודות השיתופיות 
של  מפרקים  למינוי  הכללים  ולפי  התשמ"ד-21984,  )פירוק(, 
אגודות שיתופיות ולקביעת שכרם, התשנ"א-31991, וזאת נוסף 

על סמכויות עוזר רשם שהוענקו לה בצו קודם4.

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתה 
של עורכת הדין קושניר-הררי באגף לאיגוד שיתופי שבמשרד 

הכלכלה.

כ' באלול התשע"ג )26 באוגוסט 2013(
)חמ 3-983-ה1(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה   

חוקי א"י, כרך א', עמ' 336.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1588.  2

י"פ התשנ"א, עמ' 1151.  3

י"פ התשע"ב, עמ' 4751.  4

הודעה על מתן הוראה לקיצור מועד
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  266ה)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ימים  ב–15  לקצר  הוריתי  התשכ"ה-11965,  והבנייה,  התכנון 
)פטור  והבנייה  צו התכנון  באינטרנט של  לפרסום  את המועד 
מתכנית ומהיתר להצבת מיגונית ולשימוש בה( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-22014, לפני תחילת עבודות להצבת מיגונית לפי הצו 

האמור.

כ"ד באב התשע"ד )20 באוגוסט 2014(
)חמ 3-4912(

גדעון סער  
שר הפנים   

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.  1

ק"ת התשע"ד, עמ' 1648 ועמ' 1672.  2

מינוי חבר לוועדות רפואיות
לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד-1994

גזזת,  נפגעי  לפיצוי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ד-11994, ובהתאם לתקנה 10 לתקנות לפיצוי נפגעי גזזת 
)הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות הרכבת ועדות 
ד"ר  הרופא,  את  ממנה  אני  התשנ"ה-21995,  עבודתן(,  וסדרי 
יהודה עמית, רישיון מס' 09019, מומחה בכירורגיה אורטופדית, 

לחבר בוועדות רפואיות.

ב' בתמוז התשע"ד )30 ביוני 2014(
)חמ 3-2583(

יעל גרמן  
שרת הבריאות   

ס"ח התשנ"ד, עמ' 277; התשנ"ח, עמ' 100.  1

ק"ת התשנ"ה, עמ' 546.  2



ילקוט הפרסומים 6861, כ"ה באב התשע"ד, 21.8.2014  7664
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

למודיעין ולתפקידים מיוחדים )להלן - המוסד( או למי שהוא 
הסמיכו לעניין זה, הנדרש לצורך פעילות המוסד.

ח' באב התשע"ד )4 באוגוסט 2014(
)חמ 3-2535(

משה אשר  
מנהל רשות המסים בישראל  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

רן בגנו בע"מ
)ח"פ 51-228776-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,25.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רן בגנו, 

מרח' רפידים 8ג, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,7.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
רן בגנו, מפרק

ג'מסטונס.קום בע"מ
)ח"פ 51-397827-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,29.7.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דוד  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

מיימון, מרח' העצמאות 42, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,7.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  כיצד התנהל  של המפרק, המראה 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.
דוד מיימון, מפרק

הודעה בדבר קביעת ערכם הנקוב, צורתם, תוכנם 
ושאר פרטיהם של שטרי כסף
לפי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010

לחוק  42)א(  סעיף  לפי  סמכותי  שבתוקף  מודיעה  אני 
המועצה  אישור  שניתן  ולאחר  התש"ע-12010,  ישראל,  בנק 
ערכם  את  קבעתי  הממשלה,  אישור  התקבל  וכן  המינהלית, 
פרטיהם של שטרי  ושאר  תבניתם  תרכובתם, משקלם,  הנקוב, 
ו–200 שקלים חדשים,  כסף בערך נקוב של 50 שקלים חדשים 

אשר דוגמאותיהם שמורות בבנק ישראל.

ט"ז בתמוז התשע"ד )14 ביולי 2014(
)חמ 3-105-ה1(

קרנית פלוג  
נגידת בנק ישראל   

ס"ח התש"ע, עמ' 452.  1

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית 
לכנסת העשרים

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 23)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[,  
של  בהרכבה  שינוי  על  הודעה  בזה  נמסרת  התשכ"ט-11969, 
במקום  ולפיו,  העשרים2,  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת 
החבר עמיחי וינברגר, מכהן מיום כ"ו בסיוון התשע"ד )24 ביוני 

2014( ערן מרינברג.

ג' באב התשע"ד )30 ביולי 2014(
)חמ 3-16-ה1(

שוקי אמרני  
המנהל הכללי של משרד הפנים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; י"פ התשס"ה, עמ' 801.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 6021.  2

היתר כללי לגילוי ידיעות
לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, לפי חוק מס קנייה )טובין 

ושירותים(, התשי"ב-1952, לפי פקודת המכס, לפי חוק מס 
רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, לפי חוק מיסוי מקרקעין 

)שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963, ולפי פקודת מס הכנסה

מוסף,  ערך  מס  לחוק  142)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)טובין  קנייה  מס  לחוק  19ב)א()1(  סעיף  התשל"ו-11975, 
ושירותים(, התשי"ב-21952, סעיף 231א לפקודת המכס3, סעיף 
סעיף  התשכ"א-41961,  פיצויים,  וקרן  רכוש  מס  לחוק  50)א( 
התשכ"ג-51963,  ורכישה(,  )שבח  מקרקעין  מיסוי  לחוק  105)א( 
לי  שאצל  החוקים(,   - )להלן  הכנסה6  מס  לפקודת   234 וסעיף 
בישראל  המסים  רשות  לעובדי  בזה  מתיר  אני  האוצר7,  שר 
לגלות מידע שהגיע אליהם אגב ביצוע החוקים, לראש המוסד 

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 52.  1

ס"ח התשי"ב, עמ' 344; התשנ"ח, עמ' 185.  2

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39; ס"ח התשמ"ו, עמ' 278.  3

ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשל"ט, עמ' 96.  4

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 128; ס"ח התשנ"ו, עמ' 69.  6

י"פ התשס"ה, עמ' 3497.  7




