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צו בדבר הסמכת המפקח הכללי של משטרת ישראל 
 לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו- 1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ג1( לחוק העבירות המינהליות, 
שר  ובהסמכת  המשפטים  שר  ובהסכמת  התשמ"ו-11985, 
את  מסמיך  אני  החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה 
קנס  להטיל  שוטר  למנות  ישראל  משטרת  של  הכללי  המפקח 
זנות  צריכת  איסור  חוק  לפי  מינהלית  עבירה  על  מינהלי 
שקיבל  ובלבד  התשע"ט-22019,  חקיקה(,  ותיקון  שעה  )הוראת 

הכשרה לעניין  

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-1923(           אמיר אוחנה

   השר לביטחון פנים
ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשע"ח, 750   1

ס"ח התשע"ט, עמ' 235   2

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק לעידוד השקעה באנרגיות מתחדשות )הטבות מס 

בשל הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת(, התשע"ז–2016

השקעה  לעידוד  לחוק  10)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
באנרגיות מתחדשות )הטבות מס בשל הפקת חשמל מאנרגיה 
כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ז-12016  מתחדשת(, 
בהתאם לסעיף 10)א( לחוק ועקב שינוי המדד שהיה ידוע ביום 
י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( לעומת המדד שהיה ידוע 
הסכומים  התעדכנו   ,)2020 בינואר   1( התש"ף  בטבת  ד'  ביום 
בטבת  י"ז  ומיום  לחוק,  ו–3)ב()1(  2)ב()1(  בסעיפים  הנקובים 

התשפ"א )1 בינואר 2021( הם כלהלן:

במקום הסכום הנקוב בסעיף 2)ב()1( יבוא "24,200 שקלים   )1(
חדשים";

שקלים   5,000" יבוא  3)ב()1(  בסעיף  הנקוב  הסכום  במקום   )2(
חדשים" 

י"ד בטבת התשפ"א )29 בדצמבר 2020(
)חמ 3-5820(                 ערן יעקב

   מנהל רשות המסים בישראל
ס"ח התשע"ז, עמ' 38; י"פ התשע"ט, עמ' 8067   1

 הודעה על הגשת בקשה לרישום מפלגה 
בפנקס המפלגות

לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992

התשנ"ב-11992   המפלגות,  לחוק  4)ב(  לסעיף  בהתאם 
ודיווח(,  )רישום  המפלגות  לתקנות   3 ותקנה  החוק(,   - )להלן 
ט"ז  ביום  כי  מודיעה  אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"ג-21993 
בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(, הוגשה לי בקשה לרישום 

בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"הכלכלית החדשה"

מטרות המפלגה הן:

ביצור חוסנה הכלכלי של ישראל כדי להבטיח את חוסנה   )1(
הביטחוני לאורך זמן;

התכנית  על  המושתתת  הישראלי  במשק  מקיפה  רפורמה   )2(
הכלכלית שגיבש יושב ראש המפלגה;

ברמת  עקבי  שיפור  המשק,  של  מהירה  לצמיחה  חתירה   )3(
החיים והקטנת רמת אי–השוויון;

וביטול  וצרכים  קטנים  עסקים  לשכירים,  מסים  הפחתת   )4(
הטבות המס לחברות ענק;

התייעלות בשירות הציבורי, לרבות קביעת יעדים ומדדים   )5(
וקשר בין סמכות לאחריות;

פירוק מונופולים במשק וריסון קבוצות הלחץ לשם הורדת   )6(
יוקר המחיה ומחירי הדיור;

מאבק נחוש להשבת הערכים הדמוקרטיים כמו גם האיזון   )7(
הראוי בין הרשויות;

ובשחיתות  הון-שלטון  יחסי  בתופעת  פשרות  בלא  מאבק   )8(
השלטונית;

בידי  הקורונה  משבר  של  הכושל  הניהול  תוצאות  תיקון   )9(
הממשלה;

השבת השליטה במשאבי הטבע מידי מעטים לידי הציבור;  )10(

השבת האמון של הציבור במנהיגות הכלכלית;  )11(

אצל   ,5264707 גן  רמת   ,7 הדס  רח'  מען:  המפלגה:  פרטי 
במשרד  טלפון   ,050-6909000 פלאפון  זליכה,  ירון  פרופ'  עו"ד 
 yaronzl@013 net :03-6779781, פקס' 077-2040882, דואר אלקטרוני

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

ירון זליכה , רח' הדס 7, רמת גן;  )1(

אורלי זליכה, רח' הדס 7, רמת גן;  )2(

נעה רינה זליכה, רח' הדס 7, רמת גן;  )3(

נדב אבנר עשהאל, רח' לוין אפשטין 42, רחובות;  )4(

מילי זיו, רח' העצמאות 25, יבנה;  )5(

אורי שמש, רח' רקאנטי 2, תל אביב;  )6(

מירב שמש, רח' רקאנטי 2, תל אביב;  )7(

אבישי עובדיה רח' דוד המלך 51, תל אביב;  )8(

אורלי הרמן, ת"ד 124, בית חנינה;  )9(

מירב רז, רח' סמטת החרמון 1, אבן יהודה   )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
האינטרנט  באתר  גם  מתפרסם  מהבקשה  חלק  התשנ"ג-31993; 
taagidim  :של רשם המפלגות; פרטים נוספים באתר שכתובתו

 justice gov il

ישראל  אזרח  כל  רשאי  לחוק,  ו–)ב(  6)א(  לסעיף  בהתאם 
באופן  המבוקש  לרישום  להתנגד  הארץ  תושב  שהוא  בגיר 

ובמועד שנקבעו בסעיף האמור ובתקנה 5)א( לתקנות 

* לתשומת ליבכם בספר החוקים 2881 עמוד 194 , פורסמה 
מועד  לעניין  התקנות  הוראת  על  המתגברת  שעה  הוראת 
בתוך  לרשם  תוגש  התנגדות  השעה  הוראת  לפי  ההתנגדות  
הגשת  על  ההודעה  של  ברשומות  הפרסום  מיום  ימים  עשרה 

הבקשה 

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020( 
)חמ 3-2424-ה1(                            מיכל שמואלי

     רשמת המפלגות
ק"ת התשנ"ג, עמ' 730   3

 
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190   1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722   2
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