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עמוד

עמוד

מינוי חבר לוועדת תלונות לפי חוק הפסיכולוגים1 ........ג19

הודעה על קביעת משרות שיתמנה להן רק מי שהוא
אזרח ישראל

 930ו

״

הודעה לפי כללי השפיטה)סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים(

״1930 ..

מינוי פקידת סעד לפי חוק הנוער)טיפול והשגחה(— 1931
מינוי חוקרת לפי חוק העובדים הסוציאליים.

1931

הסמכות לפי חוק סדר הדין הפלילי

1931

מינוי ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות)ערר על
קביעת ארנונה כללית()גבעתיים(
הודעת המערכת

1932

הודעה על קביעת משרות שיתמנה להן רק מי שהוא
אזרח ישראל
לפי חוק שירות המדינה)מינויים( ,התשי״ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף )16ב( לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי״ט ,'1959-קבעה הממשלה ,על פי הצעת נציב
שירות המדינה ,כי למשרות בבירות ברמת םמנכ״ל בכיר או
מנהל אגף בביר ומעלה בכל סולם דירוג ומקביליהם ,וכן לכל
תפקיד דיפלומטי או קונסולרי בנציגות של מדינת ישראל בחוץ
לארץ ,יתמנה רק מי שהוא אזרח ישראל.
י־ד באדר א׳ התשם״ה) 23בפברואר (2003
)חמ (3-3492

ישראל מימון

מזכיר הממשלה
י ס־ ח התשי״ט ,עמי  ;86התשס״ב ,עמי .96

הודעה
לפי כללי השפיטה)סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים( ,התשמ״ד984-ו
לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה)סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים( ,התשמ־ד984-ז' ,מתפרסמים בזה שמות
המועמדים שענינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:
בית המשפט המחזזי תל אביב)(4
השופטת דפנה אבניאלי
השופטת דליה גנות
השופט יהושע גייפמן
השופט מאיר יפרח
השופט גלעד נויטל
השופטת רות רונן
השופטת יהודית שיצר
השופטת שושנה אלמגור
השופט דור גלדשטיין
השופטת זיוה הרמן הדסי

השופט חנוך פדר

עויד מנחם פינקלשטיק
השופטת חני הורוביץ

השופטת רות שרון לבהר
השופט גרשון גרמן
השופט קובי ורדי
השופטת חיותה כוחן
השופטת צילה צפת
השופט שאול שוחט
השופט יצחק יצחק
השופטת יהודית שבח

הרשמת דלית ורד

הרשמת רות וקסמן

הרשמת לאה שלזעגר־שמאי

הרשם אייל באומגרט

עו־ד חגית אברהם

הרשמת מיכל עמית־אניםמן

הרשמת אירים לושי ־עבודי

ק״ ת התשמ״ד ,עמי  ;2870התשנ־ד ,עמ׳  ;218התשנ־ז,

עמי .342

1930

הרשם צבי ויצמן

הרשמת רות וקסמן

עו״ד אבירה אשקלוני
עויד שפרה גליק

עו״ד אודליה אלטמן

עו״ד ורדה בן־שחר

עו״ד רות אטדגי־פריאנטה
ע ד ד חגי שירה

עו״ד דניאל טפרברג
בתי משפט השלוט מחוז היפה)(3-2
עו״ד שולמית ברםלב

עויד מאיר עדו פיזם

עו״ד יואל עדן

עו״ו יואב פרידמן

עו״ד זאיר פלאח

עו־ר אלון אספרנצה

עו״ר ג׳ני טגוס

עו״ד מוהנד חלאילה

עו״ד שלמה בגג־ו

עו״ד שושנה פיינסוד־כהן

בתי משפט השלום  -נועד חיפה)ו(
עו״ד אלה שגיא
עויד ציפורה משה

ע ד ר עדנה בן־ לוי

בתי המשפט לעגיגי משפחה מחוז חיפה)חדרה()(1
עו״ד רות אטדגי־פריאנטה
עו״ד ורדה בן־שחר
ע ד ר אלון אספרנצה

הרשמת לאה שלזיגר־שמאי
עויד שולמית ברסלב
ער־ ד אלה שגיא

בתי משפט השלום במחוז ירושלים)(3-2
עויר ארנון רראל

הרשם איתי כץ

ער־ ד אלון אינפלד

עו׳ד יעל ייטב

עו״ר ענת זינגר

ע ד ר שרון לארי־בבלי

עו־ד אנה שגיידר
עו״ד פאול שטרק

השופט יעקב וגגר

הרשמת מירה דהן

הרשמת מגי כהן

בתי המשפט לעניגי משפחה מחוז המרכז)ו(

בתי משפט לעניני משפחה במחוז ירושלים)ו(

השופט כאמל סעב

עו״ד רחל טטוביצקי

הרשמת כוכבה לוי

עו״ד מלכה ספעזי

עו״ד אביחי דורון

השופטת דיאנה סלע

עו״ד יהודית לייבה
עו׳׳ד אורן שוורץ
עו״ד שלמה מרידלנדר

עו״ד חגית תירוש

ע ר ד אריה שרעבי
עו״ד גל־ ישראל לברטוב

עו״ד סלי בסון
הרשם צבי ויצמן

עו״ד אירית באומהורן

בתי משפט השלום במחוזות תל אביב והמרכז)(s
ער־ד הדסה נאור

עויד סיגל רסלר־זכאי

ער־ ד עדנה נוימן

השופטת יהודית אמסטרדם

בית המשפט המחוזי חיפה)(1
השופט רפאל חרסונםקי

עויד שרון הל־גלער שרף

עויד גיא הרמלך

הרשם איתי כ ץ

ע ד ד דגיאל טפרברג

עו״ד פאול שטרק

ער• ד אביחי דורון

עו״ד חי יא גרינבוימ

עו״ד ראובן דוברובריצר
הרשם אורי פוני

בית משפט השלום/רשם ביהמ״ש העליון)(1
הרשם יגאל מרזל
בתי משפט השלום מחוז הדרוס)ז(.
הרשם אייל באומגרט

ער׳ד אריה מוסקוגה

עו־ד גיא הרמלך

ער־ ד אירן שוורץ

עו״ד אסתר וינדר

עו״ד גיל דניאל

עו״ד ישראל)פבל 0אקסלו־ד

עויד ארז יקואל

ילקוט הפרטומים  ,5376כ״ה באדר א׳ התשטיה6.5.2005 ,

בתי המשפט לעניני משטחה מחוז הדרום)(2
עויד אבירה אשקלוני
הרשם אייל באומגרט

לחבר בוועדת התלונות ,כנציג מועצת הפסיכולוגים ,במקומה
של מרים שרון' ,ואת יגאל גרוס ,תיו  ,000145185לממלא
מקומו.

עו״ד רות אטגי־פריאנטה
עו״ד דניאל טפרברג

מינוי ועדת תלונות  ,יתוקן לפי זה.
5

כ״ז בשבט התשס״ה) 6בפברואר (2005

בתי משפט השלום מחוז הצפון)ו(
עו״ד וויליאם חאמד

ע ד ר עירית טובה הוד
ע ד ר שושנה פיינסוד־כהן

<חמ (3-400

ע ד ר מאיר עדו פיזם

שר הבריאות

ע ד ד זאיד פלאח

ייפ התשס״ב ,עבר .2075
י ״ פ התשץ ,עמי  ;3339התשס׳־ב ,עמי .2075

1

בתי משפט השלום מחוז תל־אביב)-0ו(

1

השופט שלמה איזקםון
בתי משפט השלום מחוז חיפה)(1-0

הסמכה

השופט יעקב בכר
כיא באדר א־ התשסיה) 2במרס (2005
)חמ (3-1803

ציפי לבני
שרת המשפטים
יושבת ראש הוועדה לבחירת שופטים

מינוי פקידת סעד
לפי חוק הנוער)טיפול והשגחה( ,התשיך1960-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  30לחוק הנוער)טיפול והשגחה(,
התש־ך ,'1960-אני ממנה את אליאנה מדדיבובסקי ,ת״ז
 ,033732199לפקידת סעד בעיריית לוד לענין החוק האמור.
ר באדר א׳ התשם״ה) 15בפברואר (2005
<חמ (3-142

י ס־ח התש־ך ,עבר .52

דני נוה

אריאל שרון
ראש הממשלה ושר הרווחה

לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי
]נוסח משולב[ ,התשמ״ב) '1982-להלן  -החוק( ,אני מסמיך כל
אחד מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה
לאדם שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין
הפלילי )עבירות קנס  -מניעת מפגעי יתושים( ,התשס׳׳א-
 ,'2001וכן למסור הודעת תשלום קנס לפי סעיף  0)228לחוק
למי ש י ש לו יסור להניח שעבר עבירה ש ל ברירת משפט לפי
צו סדר הדין הפלילי)ברירת משפט  -מניעת מפגעי יתושים(,
התשס״א.*2001-
אורי שפירא ,ת׳׳ז 031763220
ואיל קבלאן ,ת״ז 032740490
גיא נחושתן ,ת״ז 025015064
הסמכה זו תעמוד בתוקפה בל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה.
ו׳ באדר א׳ התשס״ה) 15בפברואר (2005
<חמ (3-104

שלום שמחון

מינוי חוקרת
לפי חוק העובדים הסוציאליים ,התשנ־ו1996-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  0)34לחוק העובדים
הסוציאליים ,התשנ״ו ,'1996-אני ממנה את הרשומות מטה,
עובדות סוציאליות שהן עובדות המדינה ,לחוקרות לענק
החוק האמור:
רחל ארזי שיף ,ת״ז 052279395
יוספה גולן ,ת״ז 054122866
נאוה רוזנבוים ,ת״ז 051763969
יטה ביחובסקי ,ת״ז 010850972
ר באדר א׳ התשס־ה) 15בפברואר (2005

)תמ (3- 2749

אריאל ש ת ן

ראש הממשלה ושר הרווחה
י ם*ח התשניו ,עמי  ;152התשסיד ,עמי .424

מינוי חבר לוועדת תלונות
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל״ז~1977
בתוקף סמכותי לפי סעיף )35ב() (1לחוק הפסיכולוגים,
התשל־ז ,'1977-אני ממנה את ברני שטיין ,ת״ז ,069751956
י טיח התשל״ז ,עמי  :158התשנ״ד ,עבר .67
ילקוט הפרסומים  ,5376כ״ה באדר א׳ התשם״ה6.3.2005 ,

השר לאיכות הסביבה

י ס״ח התשמ״ב ,עמי .43
י ק׳ ת התשם־א ,עמי .864
י ק״ת התשס״א ,עמי .865

הסמבה
לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח
משולב[ ,התשמ׳׳ב)'1982--להלן  -החוק( ,אני מסמיך כל אחד מן
האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם שיש לו
יסוד להניח שעבר עבירת קנם לפי צו סדר הרין הפלילי)עבירות
קנם  -פיקדץ על מכלי משקה( ,התשם״ב ,'2002-ובן למסור הודעת
תשלום קנם לפי סעיף  0)228לחוק ,למי שיש לו יסוד להניח שעבר
עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדין הפלילי)ברירת משפט
 פיקדון על מכלי משקה( ,התשס״ב; 2002-מאיגוד רשויות מקוממת לאימת הסביבה  -שומרון:
נ

מאיר יצחק ,ת״ז 50967710
וםילי רודסקי ,ת״ז 309135002
יחזקאל ליפל ,ת״ז 11844347
י ם״ח התשמ׳׳ב ,עמ׳ .43
י ק׳׳ת התשםיב ,עמ׳ .429
י ק* ת התשס״ב ,ענו .429

1931

מאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה  -יהודה:

אמנון בעדני .ת״ז 003758919
מאיר מחמוד ,ת׳׳ז 054876842

אירינה פרחי ,ת״ז 310025879
הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם כמפקחים באיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה
 שומרון ובאיגוד רשויות מקומיות לאיכות הסביבה  -יהודה,לפי הענק.

מהמשרד לאיכות הסביבה:
אורי שפירא ,תיז 031763220
גיא נחושתן ,ת״ז 025015066
ארז יגר ,ת״ז 022230635

ר באדר א׳ התשם״ה) 15בפברואר (2005
)חמ (3-104

אילת בםקיגד ,ת״ ז 024219040
חגית ציוני ,ת״ז 029035540

שלום שמחץ
השר לאיכות הסביבה

כרים אלברור ,ת״ז 024762866
מיכל שגיא ,ת״ז 024937286
שרון פלוטניצקי ,ת״ז 059647545

הסמכה

אדווה קינן ,ת׳ ז 028979933

לפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב1982-

שרון נסים ,ת״ז 032402356

בתוקף סמכותי לפי סעיף  222לחוק סדר הרין הפלילי ]נוסח

אריק לייבוביץ ,ת״ז 028989945

משולב[ ,התשמ״ב) '1982-להלן  -החוק( ,אני מסמיך בל אחד

שמואל אייכלר ,ת״ז 013045091

מן האנשים ששמותיהם מפורטים להלן למסור הזמנה לאדם

כאמל קזאמל ,ת״ז 059326025

שיש לו יסוד להניח שעבר עבירת קנס לפי צו סדר הדין הפלילי

)עבירות קנם  -שמירת הניקיון( ,התש״ס ,'2000-וכן למסור
הודעת תשלום קנס לפי סעיף )228ב( לחוק למי שיש לו יסוד

להניח שעבר עבירה של ברירת משפט לפי צו סדר הדק הפלילי
)ברירת משפט  -שמירת הניקיון( ,התש״ס.'2000-
מהמועצה האזורית גלבוע:

שי אילן ,ת״ז 024979080

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם כמפקחים במועצה האזורית גלבוע ,בעיריית הכרמל,
באיגוד ערים לאיכות הסביבה )אזור אשדוד-יבנה( ,בעיריית
פתח תקוה ובמשרד לאיכות הסביבה ,לפי הענק.
ו׳ באדר א׳ התשס״ה) 15בפברואר (2005

מיכאל יוסף ,ת״ז 022487144
מוחמר אלבחירי ,ת״ז 034012856

<חמ (3-104

שלום שמחון

השר לאיכות הסביבה

מחמוד זועבי ,ת״ז 023141658
מעיריית הכרמל:

מינוי ועדת ערר

סמיר אבו פארס ,ת״ז 052508454

לפי חוק הרשויות המקומיות)ערר על קביעת ארנונה כללית(,
התשל״ו 976-ו

מאיגוד ערים לאיכות הסביבה)אזור אשדוד-יבנה(:

נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( ,התשל״ו1976-י,
מינתה מועצת עיריית גבעתיים ,בישיבתה מיום ח׳ באדר א׳
התשס״ה) 17בפברואר  ,(2005ועדת ערר)מילואים( לענין החוק
האמור ,בהרכב המפורט להלן:

ענת רוץ ,ת״ז 053357778
מעיריית פתח תקוה:
אבנר סהר ,ת״ז 050259415
אריה זיסוביץ ,ת׳׳ז 055713002
ויקטור לוי ,ת״ז 024838955

רפאל גמליאל  -יושב ראש

נורי זהרור ,ת״ז 034136945

חיים ברזל  -חבר

עוז צברי ,ת״ז 025265927

יצחק כבריאל  -חבר

י״א באדר א׳ התשס״ה) 20בפברואר (2005

חיים הרמבם ,ת״ז 054948377

)חמ (3-265

שלום שרעבי ,ת־ז 058262205

אפי שטנעלר

יגור ספרונוב ,ת״ז 304687130
יוסף שלו ,ת־ז 057795502

 ,ם• ח התשל״ו ,עמי .252

פז פרנקו ,ת״ז 023636665

ראש עיריית גבעתיים

ישראל הלל ,ת״ז 034284943
גלעד שמן ,ת״ז 058345877

הודעת המערכת

יובל הלל ,ת״ז 022308233
חיים כהן צדק ,ת״ז 022615702

ו.

בילקוט הפרסומים  ,5353מיום ט• ו בטבת התשם־ה
) 27בדצמבר  (2004בעבר  ,912בשורת הכותרת התחתונה,
במקום ״ילקוט הפרסומים 5336־ צריך להיות -ילקוט
הפרסומים .*5353

.2

בילקוט הפרסומים  ,5367שפורסם ביום ו׳ באדר א׳ התשם״ה
) 15בפברואר  ,(2005בעמודים  1604עד  ,1638התאריך
בשורת הכותרת התחתונה צריך להיות ״15.2.2005״ ולא
כפי שפורסם.

דוד בן ישי ,ת־ז 056612351
יצחק שרעבי ,ת׳׳ז 032311987
י ס״ח התשמ״ב ,עמי .43
י ק״ ת התשים ,עמי .394
1

ק״ת התשים ,עמ׳ .394
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