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הארכת מינוי שופטת לכהונה בפועל
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

בתי  לחוק  ו–10)ב(  10)א()3(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
נשיאת  ובהסכמת  התשמ"ד-11984,  משולב[,  ]נוסח  המשפט 
בית המשפט העליון, אני מאריך2 בזה את מינויה של רחל-בת 
ערקובי, שופטת של בית משפט שלום ורשמת של בית משפט 
המשפט  בית  לשופטת  בפועל  לכהונה  בהסכמתה,  מחוזי, 
המחוזי תל–אביב-יפו, מיום ו' בשבט התשפ"ב )8 בינואר 2022( 

עד יום י"ד בטבת התשפ"ג )7 בינואר 2023(.

י"א בטבת התשפ"ב )15 בדצמבר 2021(
)חמ 3-60-ה1(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשנ"ב, עמ' 68; התשס"ד, עמ' 306.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 2485.  2

מינוי חברה למועצת רואי חשבון
לפי חוק רואי חשבון, התשט"ו-1955

חשבון,  רואי  לחוק  2)א()10(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החשבון  רואי  לשכת  עם  התייעצות  ולאחר  התשט"ו-11955, 

בישראל, אני ממנה את מרים כהן לחברה במועצת רואי החשבון.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ד בכסלו התשפ"ב )18 בנובמבר 2021(
)חמ 3-224-ה1(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשט"ו, עמ' 26; התשמ"ח, עמ' 212.  1

מינוי איש ציבור לוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

החברות  לחוק  18ב)א()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
הממשלתיות, התשל"ה-11975 )להלן - החוק(, אנו כוללים בזה 
את יהושע אמרני ברשימת אנשי הציבור של חברים בוועדה 

לבדיקת מינויים כהגדרתה בחוק.

תוקף המינוי לארבע שנים.

 ו' בכסלו התשפ"ב )10 בנובמבר 2021(
)חמ 3-765-ה1(

                    גדעון סער            אביגדור ליברמן
                  שר המשפטים               שר האוצר

ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשנ"ג, עמ' 72.  1

מינוי איש ציבור לוועדה לבדיקת מינויים
לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975

בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 18ב)א()2( ו–60א לחוק החברות 
הממשלתיות, התשל"ה-11975 )להלן - החוק(, אנו כוללים בזה את 
יהושע אמרני ברשימת אנשי הציבור לפי הסעיפים האמורים של 
חברים בוועדה לבדיקת מינויים של חבר מועצה, חבר רשות או 

חבר בגוף הממלא תפקיד דומה אף אם כינויו שונה, יושב ראש של 
אותם גופים או מנהל כללי בהם, לפי העניין, בתאגידים ובגופים 

אחרים שהוקמו בחוק.

תוקף המינוי לארבע שנים.

 ו' בכסלו התשפ"ב )10 בנובמבר 2021(
)חמ 3-765-ה1(

                     גדעון סער            אביגדור ליברמן
                  שר המשפטים               שר האוצר

הרשאה כללית
לפי פקודת המסחר עם האויב, 1939

עם  המסחר  לפקודת   )I()3)2()ב סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האויב, 11939 )להלן - הפקודה(, אני נותן בזה הרשאה כללית 
 31( התשפ"ג  בטבת  ז'  יום  עד  בעיראק  ינהגו  ולפיה  למסחר, 

בדצמבר 2022(, כאילו אינה אויב כמשמעותו בפקודה.

למען הסר ספק, יובהר כי אין בהרשאה זו משום היתר או 
הרשאה לפי כל דין אחר מלבד הפקודה, לרבות החוק למניעת 
הכניסה  וחוק  התשי"ד-21954,  ושיפוט(,  )עבירות  הסתננות 

לישראל, התשי"ב-31952.

כ"ג בטבת התשפ"ב )27 בדצמבר 2021(
)חמ 3-760-ה1(

אביגדור ליברמן  
שר האוצר  

ע"ר 1939, תוס' 1, עמ' 79; ס"ח התש"י, עמ' 149.  1

ס"ח התשי"ד, עמ' 160.  2

ס"ח התשי"ב, עמ' 354.  3

מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
רישום  מס'  אבוטבול,  יפית  את  ממנה  אני  התשכ"ו-11966, 
באר  בעיריית  האמור  החוק  לפי  סוציאלית  לעובדת   ,210502

שבע.

א' בטבת התשפ"ב )5 בדצמבר 2021(
)חמ 3-1769(

                                                   מאיר כהן
                                       שר הרווחה והביטחון החברתי

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1

ביטול מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ו-11966, אני מבטל את מינויה של אחאלם עבדי, מס' 
החוק  לפי  עכו  בעיריית  סוציאלית  לעובדת   ,212282 רישום 

האמור.

א' בטבת התשפ"ב )5 בדצמבר 2021(
)חמ 3-1769(

                                                   מאיר כהן
                                       שר הרווחה והביטחון החברתי

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 1994.  2 ס"ח התשל"ה, עמ' 132; התשנ"ג, עמ' 72.  1
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שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
 ,33070 רישום  מס'  קורן2,  רוני  מינויה של העובדת הסוציאלית 

כך שבמקום "מועצה מקומית בית דגן" יבוא "עיריית רחובות".

י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(
)חמ 3-143(

                                                   מאיר כהן
                                       שר הרווחה והביטחון החברתי

ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

י"פ התש"ף, עמ' 8434.  2

מינוי פקידי יערות
לפי פקודת היערות, 1926

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת היערות, 11926 )להלן - 
הפקודה(, אני ממנה את המפורטים להלן, לפקידי יערות לעניין 

מתן רישיונות לפי הפקודה:

אזורשם

  שמורות טבע וגנים לאומייםוולצ'ק מרגרטה

שמורות טבע וגנים לאומייםאלבז נתן

שמורות טבע וגנים לאומיים הראל בן שחר
- מחוז מרכז

שמורות טבע וגנים לאומיים ששון עזרא
- מחוז דרום

כל הארץגלעד אוסטרובסקי

כל הארץזיידן סוהיל

גליל עליון והגולןאלי חפוטה

גליל מערבי כרמלשאלתיאל שלי בן ישי

גליל תחתון - גלבועעצמון גיל

חוף שפלהמסטאי גלעד

ההר - מבואות ירושליםגידי בשן

נגב צפוניוולדרסקי בוריס

מנשה - השרוןרמי דוידי

הנגב המערביבן דוד דניאל

הר הנגב והערבהפודולסקי יבגני ניסן

בתחום השיפוט של עיריית איתן לוי
ירושלים

בתחום השיפוט של עיריית חיים גבריאל
תל–אביב-יפו

בתחום השיפוט של עיריית אוהד דורפמן
חיפה

מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-11955, אני ממנה את מרים 
דין  סדרי  לעניין  סוציאלית  לעובדת   ,38790 רישום  מס'  אטרש, 

במועצה האזורית גלבוע.

א' בטבת התשפ"ב )5 בדצמבר 2021(
)חמ 3-143(

                                                   מאיר כהן
                                       שר הרווחה והביטחון החברתי

ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

ביטול מינוי עובד סוציאלי לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  מבטל  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
מינויו של אשואק ג'ואמיס, מס' רישום 212651, לעובד סוציאלי 

לעניין סדרי דין במועצה המקומית בית זרזיר.

א' בטבת התשפ"ב )5 בדצמבר 2021(
)חמ 3-143(

                                                   מאיר כהן
                                       שר הרווחה והביטחון החברתי

ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 8543.  2

שינוי אזור מינוי עובדות סוציאליות לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
מינוים של הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין סדרי דין:

דנה מאור, מס' רישום 219176, מעיריית ראשון לציון לעיריית 
נס ציונה;

עדן וייס שדה, מס' רישום 321268, מעיריית הוד השרון לעיריית 
יהוד;

קלרה רחל גבע דוד, מס' רישום 37614, מעיריית עכו למועצה 
האזורית שלומי.

א' בטבת התשפ"ב )5 בדצמבר 2021(
)חמ 3-143(

                                                   מאיר כהן
                                       שר הרווחה והביטחון החברתי

ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

י"פ התשע"א, עמ' 996.  2

י"פ התשפ"ב, עמ' 1411.  3

חוקי א"י, כרך א', עמ' 690.  1
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אזורשם

בתחום השיפוט של עיריית אבישי שרעבי
רחובות

בתחום השיפוט של עיריית ילון ערן
פתח תקווה

בתחום השיפוט של עיריית בורשטיין עדי
באר שבע

בתחום השיפוט של עיריית מעיין אלדר כהן
נתניה

בתחום השיפוט של עיריית פרנק פיני
ראשון לציון

בתחום השיפוט של עיריית עידו רובינשטיין
הוד השרון

בתחום השיפוט של עיריית לרר יוסף גבריאל
אשדוד

בתחום השיפוט של עיריית שמעיה רענן
גבעתיים

בתחום השיפוט של עיריית אבישי ישכרי
רמת גן

בתחום השיפוט של עיריית ארוילי נועם
גבעת שמואל

בתחום השיפוט של עיריית בריגה דוד
יבנה

בתחומי השטח המוניציפלי דוד ציון
המאושר בתוכניות מיתאר 

מפורטות של יישובי המועצה 
האזורית לב השרון

 )2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  מיום  המינוי  תוקף 
עד יום ז' בטבת התשפ"ג )31 בדצמבר 2022( וכל עוד המורשים 

משמשים במשרתם.

י"ח בטבת התשפ"ב )22 בדצמבר 2021(
)חמ 3-1385(                          עודד פורר

שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הארכת הסמכת אגודות
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

התעבורה,  לתקנות   562 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התאגידים  של  ההסמכה  את  מאריכה2  אני  התשכ"א-11961, 
המפורטים להלן, כאגודה לעניין חלק ט' לתקנות האמורות לתקופה 
נוספת מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( עד יום א' בתמוז 

התשפ"ב )30 ביוני 2022( -

פמי פרימיום בע"מ, ח"פ 51-267620-6;  )1(

איסתא ישראל בע"מ, ח"פ 51-375481-2.  )2(

כ"ג בטבת התשפ"ב )27 בדצמבר 2021(
)חמ 3-83א(

מרב מיכאלי  
שרת התחבורה   

והבטיחות בדרכים  
ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשמ"ט, עמ' 1326.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 718; התשפ"א, עמ' 3419 ועמ' 7208.  2

מינוי ממלאי מקום נציג שרת התחבורה והבטיחות 
בדרכים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של 

תשתיות לאומיות
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–48א)א(  6א)א()5(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, אני ממנה את מוטי שמואלי ואת 
דדי מנשה לממלאי מקום נציג שרת התחבורה והבטיחות בדרכים 
לעניין  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  בוועדה 

דיונים שעניינם תשתיות לאומיות לתעופה.

המינוי יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם 
ברשות התעופה האזרחית.

ד' בטבת התשפ"ב )8 בדצמבר 2021(
)חמ 3-7-ה1(                         מירב מיכאלי

     שרת התחבורה
    והבטיחות בדרכים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ח, עמ' 74.  1

הודעה בדבר תיקון ההיתר לעריכת הגרלות לשם 
חלוקת מכסות ליבוא מזון בפטור ממכס או במכס 

 מופחת שניתן לרשות המוסמכת על ידי 
שר החקלאות ופיתוח הכפר
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

לחוק  231)א()1(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
התשפ"ב  בטבת  כ"ב  ביום  תיקנתי  התשל"ז-11977,  העונשין, 
חלוקת  לשם  הגרלות  לערוך  ההיתר  את   ,)2021 בדצמבר   26(
מכסות ליבוא מזון בפטור ממכס או במכס מופחת, שניתן לרשות 
המוסמכת על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר, בהתאם לפקודת 
חופשי,  יבוא  ולצו  התשל"ט-1979,  חדש[,  ]נוסח  והיצוא  היבוא 
התשע"ד-2014, שהודעה בדבר נתינתו פורסמה בילקוט הפרסומים 
התשפ"א, עמ' 3588, כך שתוקפו יוארך עד יום ז' בטבת התשפ"ג )31 

בדצמבר 2022(.

כ"ד בטבת התשפ"ב )28 בדצמבר 2021(
)חמ 3-831-ה1(

רם בלינקוב  
המנהל הכללי של משרד האוצר  

י"פ התשע"ו, עמ' 4348.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ח, עמ' 7.  2

הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס
לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977

לחוק  231)א(  סעיף  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
העונשין, התשל"ז-21977, תיקנתי ביום כ"ב בטבת התשפ"ב )26 
בדצמבר 2021( את ההיתר למפעל הפיס3, כך שתוקפו יוארך עד 

יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב )31 במרס 2022(.

כ"ב בטבת התשפ"ב )26 בדצמבר 2021(
)חמ 3-831-ה1(                                  רם בלינקוב

                                         המנהל הכללי של משרד האוצר
י"פ התשע"ו, עמ' 4348.  1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226; התשס"ח, עמ' 7.  2

י"פ התשע"ז, עמ' 3570 ועמ' 5669; התשע"ט, עמ' 7610 ועמ'   3 

.12348  
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אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2021 
ביום  יעודכנו   ,2020 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת 
הכספי  העיצום  סכומי   ,)2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח 
הסכום  וכן  הסדרים,  לחוק  החמישית  ובתוספת  18א  שבסעיף 
גז  המספק  גז  ספק  )החלפת  המקרקעין  לחוק  3א)א(  שבסעיף 
חוק   - )להלן  התשנ"א-21991  מרכזית(,  גז  מערכת  באמצעות 
המקרקעין החלפת ספק גז(, בהתאם לסעיף 3א)ב( לאותו חוק, 

ויהיו כלהלן: 

 25,920  - הסדרים  לחוק  18א)א(  בסעיף  האמור  הסכום   )1(
שקלים חדשים;

 10,360   - הסדרים  לחוק  18א)ב(  בסעיף  האמור  הסכום   )2(
שקלים חדשים;

לחוק  החמישית  בתוספת  ב'  בטור  האמורים  הסכומים   )3(
הסדרים יהיו כלהלן: 

שקלים   1,020  -  )1( פרט  לצד  האמורים  הסכומים  )א( 
יותר  ולא  צרכן  כל  כלפי  הפרה  בשל   חדשים 

מ– 155,450 שקלים חדשים;

הסכומים האמורים לצד פרט )2( -  )ב( 

לספק גז קטן - 34,710 שקלים חדשים;  )1(

לספק גז אחר - 69,430 שקלים חדשים;  )2(

הסכום האמור לצד פרט )3( - 5,190 שקלים חדשים; )ג( 

הסכום האמור לצד פרט )4( - 69,430 שקלים חדשים; )ד( 

הסכום האמור לצד פרט )5( - 31,090 שקלים חדשים; )ה( 

הסכום האמור לצד פרט )6( - 15,550 שקלים חדשים; )ו( 

הסכום האמור לצד פרט )7( - 2,080 שקלים חדשים; )ז( 

הסכום האמור בסעיף 3א)א( לחוק המקרקעין החלפת ספק   )4(
גז - 67,370 שקלים חדשים. 

כ"ב בטבת התשפ"ב )26 בדצמבר 2021(
)חמ 3-5596(

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק  

ס"ח התשנ"א, עמ' 117.  2

הודעה על מינוי רשם הוצאה לפועל ייעודי להליכי 
חדלות פירעון

לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיף 188)ב( לחוק חדלות פירעון ושיקום 
הרשמים  על  הממונה  עם  ובהתייעצות  התשע"ח-12018,  כלכלי, 
התשכ"ז-21976,  לפועל,  ההוצאה  לחוק  3ג  בסעיף  כמשמעותו 
אני מסמיך את הרשמת קרן פרג'ון זיטמן לרשמת ייעודית להליכי 

חדלות פירעון לאחר שעברה הכשרה מיוחדת לשם כך.

ג' בטבת התשפ"ב )7 בדצמבר 2021(
)חמ 3-5866(

                                              דן בן סימון
                           ממלא מקום מנהל  מערכת ההוצאה לפועל

ס"ח התשע"ח, עמ' 310.  1

ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.  2

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות, 

התשע"ב-2012

שידורים  הפצת  לחוק  13כא  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 - )להלן  התשע"ב-12012  ספרתיות,  שידור  תחנות  באמצעות 
החוק(, אני מודיעה כי עקב שינוי המדד כאמור בסעיף 13כא)ב( 
התשפ"ב  בטבת  כ"ח  מיום  13י,  בסעיף  הנקוב  הסכום   לחוק, 

)1 בינואר 2022(, יהיה 104,460 שקלים חדשים.

כ"ד בטבת התשפ"ב )28 בדצמבר 2021(
)חמ 3-5718(

לירן אבישר בן–חורין  
המנהלת הכללית   

של משרד התקשורת  
ס"ח התשע"ב, עמ' 286; התשע"ז, עמ' 96; י"פ התשפ"א, עמ' 2619.  1

הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות
לפי צו בתי המשפט )שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות(, 

התשס"ח-2008

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)ג( לצו בתי המשפט )שינוי סכום 
עקב  כי  מודיע  אני  התשס"ח-12008,  קטנות(,  בתביעות  התביעה 
שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר 2021 לעומת המדד שפורסם 
בחודש דצמבר 2020, סמכות בית המשפט לתביעות קטנות תעמוד 
שקלים   34,600 על   )2022 בינואר   1( התשפ"ב  בטבת  כ"ח  מיום 

חדשים.

כ"ג בטבת התשפ"ב )27 בדצמבר 2021(
)חמ 3-1062-ה1(

יגאל מרזל  
מנהל בתי משפט  

ק"ת התשס"ח, עמ' 1228; י"פ התשפ"א, עמ' 3097.  1

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976

גופים  עסקאות  לחוק  2)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המעודכן  הסכום  כי  מודיע  אני  התשל"ו-11976,  ציבוריים, 
לעניין סעיף 2)ב( לחוק האמור לשנת 2022, הוא 5,040 שקלים 

חדשים.

כ"ג בטבת התשפ"ב )27 בדצמבר 2021( 
)חמ 3-4306(

ערן יעקב  
מנהל רשות המסים בישראל      

עמ'  התשס"ד,   ;186 עמ'  התשנ"ח,   ;280 עמ'  התשל"ו,  ס"ח   1

145; י"פ התשע"ט, עמ' 4839.

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה(, 

התשמ"ט-1989

במשק  הסדרים  לחוק  18ה)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המדינה )תיקוני חקיקה(, התשמ"ט-11989 )להלן - חוק הסדרים(, 

 
ס"ח התשמ"ט, עמ' 28; התשע"ח, עמ' 10.  1
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עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

אהרון פימה, רח' התירוש 27, כפר שמואל;  )1(

ברטה פימה, רח' הרב גוטמן צבי 65, ראשון לציון;  )2(

עידן פימה, רח' בלפור 11, ירושלים;  )3(

רמי יעקב נבון פימה, רח' החרוב 134, בני ראם;  )4(

לבנה פימה, רח' התירוש 27, כפר שמואל;  )5(

נדב פימה, רח' התירוש 27, כפר שמואל;  )6(

דור ברט, רח' מגדל המנורה 10, מודיעין;  )7(

מחלב גדי, רח' השיטה 35, כפר נטר;  )8(

אלפי יצחק, רח' מבצע דקל 3, מודיעין;  )9(

כדורי שקד, רח' צוריה 2, ירושלים.  )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
התשנ"ג-31993; חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר האינטרנט 
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.

י"ט בטבת התשפ"ב )23 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2424-ה1(

מיכל שמואלי  
רשמת המפלגות  

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

 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 
י"א  ביום  כי  מודיעה  אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"ג-21993 
בטבת התשפ"ב )15 בדצמבר 2021(, הוגשה לי בקשה לרישום 

בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"שחר כוח חברתי"

מטרות המפלגה הן:

הקמת כוח חברתי חדש המחויב לעשייה ציבורית שוחרת  )א( 
טוב ולשיח ציבורי אחראי, פתוח ומכבד.

הבטחת חוסנה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל. )ב( 

החברה  טובת  למען  הלאומי  העדיפויות  סדר  שינוי  )ג( 
נושאים  של  רחב  מגוון  על  דגש  שימת  תוך  הישראלית, 
חברתיים המהווים את בניין הכוח של החברה הישראלית.

במוקדי  הנשי  הייצוג  והגדלת  נשים  של  מעמדן  קידום  )ד( 
קבלת החלטות, מתוך הבנה ששווויון לנשים חיוני לחוסנה 

הכלכלי, החברתי והפוליטי של מדינת ישראל.

צמצום אי השוויון וחיזוק הפריפריה החברתית והכלכלית. )ה( 

 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 
י"ט  ביום  כי  מודיעה  אני  התקנות(,   - )להלן  התשנ"ג-21993 
בטבת התשפ"ב )23 בדצמבר 2021(, הוגשה לי בקשה לרישום 

בפנקס המפלגות של המפלגה שפרטיה להלן:

שמה המלא של המפלגה:

"ימין ליברל"

מטרות המפלגה הן:

מאבק לשמירה על אופייה הדמוקרטי, הלאומי והליברלי  )א( 
של מדינת ישראל - הבטחת עליונות שלטון החוק, כיבוד 
ומאבק  הפרט  חירויות  כיבוד  והאזרח,  האדם  זכויות 
המדינה  אזרחי  לכל  והזדמנויות  חובות  זכויות,  לשוויון 
גזע, עדה, דת  מינית,  נטייה  מין,  רקע  ומניעת אפליה על 

ומעמד.

חתירה בלתי מתפשרת לביטחון מדינת ישראל ולשמירת  )ב( 
מדיניים  להסדרים  להגעה  ניסיון  תוך  גבולותיה,  שלמות 
עם שכנותיה של המדינה ותוך מאבק בלתי מתפשר בטרור 

ויצירת קיר ברזל ביטחוני.

קידום חוקה למדינת ישראל. )ג( 

לחזק  כדי  והממשל  הבחירות  בשיטת  תיקונים  קידום  )ד( 
ולבצר את משטרה הדמוקרטי והליברלי של מדינת ישראל.

הנחלת ערכים של שלטון החוק, טוהר המידות, שקיפות,  )ה( 
המרכזי,  השלטון  במנגנוני  ואתיקה  כפיים  ניקיון  יושרה, 
בלתי  גם מאבק  כמו  ובשירות הציבורי,  השלטון המקומי 

מתפשר בשחיתות השלטונית הרווחת במדינת ישראל.

המאורגן,  בפשע  הון-שלטון,  בקשר  מתפשר  בלתי  מאבק  )ו( 
בהון השחור ובאלימות בכל מגזרי החברה.

קידום התחרות בשוק ובמשק תוך כדי מאבק בריכוזיות,  )ז( 
במונופולים והורדת יוקר המחייה.

כלכלית,  צמיחה  יעודד  אשר  חופשי,  ושוק  משק  קידום  )ח( 
חברתית  רגישות  לצד  הפריון,  והגברת  תחרותי  משק 
והבטחת ביטחון לחלשים בחברה, אשר תבטיח לכל אזרחי 

ישראל מינימום של חיים בכבוד.

ישראל  אזרחי  כל  בין  וחובות  זכויות  שוויון  למען  מאבק  )ט( 
המיסים  תשלום  הצבאי,  השירות  בנטל  בנשיאה  לרבות 
ופריון בשוק העבודה, תוך קידום של שירות שוויוני לכל 
ובין אם  אזרחי המדינה ותושביה, בין אם בשירות צבאי 

בשירות אזרחי.

מאבק למען אחריות ממלכתית לביטחון הפרט ולפרטיותו,  )י( 
לבריאות, לחינוך, לתחבורה ולאיכות סביבה.

אצל  שמואל  כפר   ,27 התירוש  רח'  מען:  המפלגה:  פרטי 
דואר   ,03-6810418 פקס':   ,058-490858 פלאפון:  פימה,  אהרון 

.aharonfima@gmail.com :אלקטרוני

 
ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.  2
 

ס"ח התשנ"ב, עמ' 190.  1

ק"ת התשנ"ג, עמ' 722.  2
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עמ'   ,9748 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  ההפקדה  על  הודעה 
7573, מיום ד' באב התשפ"א )13 ביולי 2021(.

נמצאת בארכיב  היא אושרה,  בצורה שבה  התכנית האמורה, 
 ,29 יצחק  מעלה  שדרות  צפון,  מחוז  המחוזית,  התכנון   לשכת 
התכנון,  ובמינהל   ,074-7697476 טל'   ,17100 עילית   נצרת 
 ,074-7578137 טל'  ירושלים,  גבעת שאול,   ,12 בית הדפוס  רח' 
ובשעות  בימים  תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת: 

.http://www.iplan.gov.il

י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(
)חמ 3-697-ה1(                        שלומי הייזלר

  יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבנייה  

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
צפון תמ"מ 22/9/2 - משהד

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
לסעיף  בהתאם  כי  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה, 
108)ג( לחוק אושר שינוי מס' 22 לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז 

צפון תמ"מ 22/9/2 - משהד.

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. 

עמ'   ,9748 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  ההפקדה  על  הודעה 
7574, מיום ד' באב התשפ"א )13 ביולי 2021(.

נמצאת בארכיב  היא אושרה,  בצורה שבה  התכנית האמורה, 
 ,29 יצחק  מעלה  שדרות  צפון,  מחוז  המחוזית,  התכנון  לשכת 
רח'  התכנון,  ובמינהל   ,074-7697476 טל'   ,17100 עילית  נצרת 
 ,074-7578137 טל'  ירושלים,  שאול,  גבעת   ,12 הדפוס  בית 
ובשעות  בימים  תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת: 

.http://www.iplan.gov.il

י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(
)חמ 3-697-ה1(                       שלומי הייזלר

יושב ראש המועצה הארצית  
לתכנון ולבנייה  __________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.

סרוק לצפייה במסמכים

 

 

סרוק לצפייה במסמכים

חתירה לשלום עם שכנינו תוך הקפדה על ביטחון אזרחי  )ו( 
המדינה.

קיום מאבק על דמותה הדמוקרטית של ישראל, תוך כדי  )ז( 
שמירה על טוהר המידות של השירות הציבורי.

שינוי סדרי ושיטות ממשל, למען יצירת משילות ויציבות  )ח( 
פוליטית.

כדי  תוך  הישראלית,  בפוליטיקה  הציבור  אמון  החזרת  )ט( 
העשייה  בנבכי  פוליטי  מוסרי  כמצפן  המפלגה  הצבת 

הישראלית.

פרטי המפלגה: מען: רחוב שפרינצק 1, עפולה אצל משרד 
במשרד: טלפון   ,050-6362312 פלאפון:  גרמה;  משה   עו"ד 
790080@ אלקטרוני:  דואר   ,077-4482445 פקס:   ,04-6482444

.walla.co.il

עשרת הראשונים ברשימת מייסדיה:

יהודה כץ, רח' אצ"ל 12א, ירושלים;  )1(

שני בן מלך, רח' האלה 3 א', חדרה;  )2(

ג'ונתן בורד, רח' אלוף דן לנר 6, תל–אביב-יפו;  )3(

יואב לב רן, רח' עוזי נרקיס 23, באר שבע;  )4(

ליהי גולדברג, רח' עוזי נרקיס 23, באר שבע;  )5(

איגור גולודניי, רח' ציהתל"י 2, תל–אביב-יפו;  )6(

רעות גולודניי, רח' ציהתל"י 2, תל–אביב-יפו;  )7(

דיאן כץ, רח' תאשור 7, נתניה;  )8(

אריה כץ, רח' תאשור 7, נתניה;  )9(

בקי כץ, רח' תאשור 7, נתניה.  )10(

ניתן לעיין בבקשה המלאה ובמסמכים שצורפו לה, לאחר 
)אגרות(,  המפלגות  בתקנות  לכך  שנקבעה  האגרה  תשלום 
התשנ"ג-31993; חלק מהבקשה מתפרסם גם באתר האינטרנט 
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.

י"א בטבת התשפ"ב )15 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2424-ה1(

מיכל שמואלי  
רשמת המפלגות  

ק"ת התשנ"ג, עמ' 730.  3

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז 
צפון תמ"מ 18/9/2 - טורעאן

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, כי בהתאם לסעיף 108)ג( לחוק 
 אושר שינוי מס' 18 לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז צפון תמ"מ 

18/9/2 - טורעאן.

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. 

 
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.
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התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. 

הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים  9866, עמ' 7, 
מיום ג' בתשרי התשפ"ב )9 בספטמבר 2021(.

נמצאת בארכיב  היא אושרה,  בצורה שבה  התכנית האמורה, 
קריית   ,4 התקווה  רח'  דרום,  מחוז  המחוזית,  התכנון  לשכת 
הממשלה, באר שבע 84100, טל' 074-7697185, ובמינהל התכנון, 
 ,074-7578137 טל'  ירושלים,  גבעת שאול,   ,12 בית הדפוס  רח' 
ובשעות  בימים  תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת: 

.http://www.iplan.gov.il

 

סרוק לצפייה במסמכים

ט' בטבת התשפ"ב )13 בדצמבר 2021(
)חמ 3-697-ה1(

שלומי הייזלר  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבנייה  

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
בטבת  י"ב  ביום  בשבתו  מרכז,  מחוז  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,074/2021 בד"מ  בתיק   ,)2021 בדצמבר   16( התשפ"ב 
להטיל על עורך דין נועם שובל, רישיון מס' 26272, עונש של 
וחצי  השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שש 

שנים.

בד"מ  מתיק  הזמנית  השעייתו  מתחילת  ההשעיה,  תוקף 
79/16, מיום ט' בחשוון התשע"ז )10 בנובמבר 2016( עד יום י"ח 

באייר התשפ"ג )9 במאי 2023(.

כ"ד בטבת התשפ"ב )28 בדצמבר 2021(
)חמ 3-94(

                                                 אורי אלפרסי
                                 המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז דרום 
תמ"מ 13/23/14/4 - מלונאות ומסחר בצומת הנגב

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
לסעיף  בהתאם  כי  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה, 
108)ג( לחוק אושר שינוי מס' 13 לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז 

דרום תמ"מ 23/14/4 - מלונאות ומסחר בצומת הנגב.

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק. 

הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 9866, עמ' 7, 
מיום ג' בתשרי התשפ"ב )9 בספטמבר 2021(.

נמצאת בארכיב  היא אושרה,  בצורה שבה  התכנית האמורה, 
קריית   ,4 התקווה  רח'  דרום,  מחוז  המחוזית,  התכנון  לשכת 
הממשלה, באר שבע 84100, טל' 074-7697185, ובמינהל התכנון, 
 ,074-7578137 טל'  ירושלים,  גבעת שאול,   ,12 בית הדפוס  רח' 
ובשעות  בימים  תשלום,  בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נוסף ניתן לקבל באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת: 

.http://www.iplan.gov.il

ט' בטבת התשפ"ב )13 בדצמבר 2021(
)חמ 3-697-ה1(                        שלומי הייזלר

יושב ראש המועצה הארצית  
לתכנון ולבנייה  __________

1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית למחוז דרום 
תמ"מ 21/23/14/4 - הרחבת היישוב הכפרי מבועים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
לסעיף  בהתאם  כי  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965  והבנייה, 
108)ג( לחוק אושר שינוי מס' 21 לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז 

דרום תמ"מ 23/14/4 - הרחבת היישוב הכפרי מבועים.

 

סרוק לצפייה במסמכים

 __________
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.
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