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הודעה

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה ) - (1חדרה

לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים( ,התשמ"ד1984-
לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים( ,התשמ"ד ,11984-מתפרסמים בזה שמות
המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:
לבית המשפט המחוזי חיפה )(2
עו"ד משה גלעד,
השופט אמיר טובי,
השופט מנחם רניאל,
עו"ד עדי זרנקין,
השופטת דנה מרשק-מרום.

השופט יעקב וגנר,
השופט רחמים צמח,
השופטת תמר שרון נתנאל,
השופט רמי אמיר,

עו"ד הדס גולדקורן,
עו"ד אריה נאמן,
הרשמת מירה דהן.

לבתי משפט השלום מחוז הדרום )(1-0
עו"ד אברהם וינברגר,
הרשמת ענת אלפסי,

עו"ד ישעיהו טישלר,
עו"ד שלמה בנג'ו,
הרשמת מירה דהן.

לבתי משפט לענייני משפחה מחוז הדרום )(1-0
עו"ד אברהם וינברגר,
עו"ד רות אטדגי-פריאנטה,

לבית המשפט המחוזי תל אביב )(1
השופטת שושנה אלמגור,
השופט רמי אמיר,
עו"ד שמואל בורנשטיין,
השופטת הדסה אסיף,
השופט אליהו בכר,
השופטת נאוה בכור,
השופטת מרים דיסקין,
השופט רענן בן–יוסף,
עו"ד עדי זרנקין,
השופטת זיוה הרמן הדסי,
השופט הצבאי בדימוס מרדכי לוי ,השופט יצחק יצחק,
השופטת רות לורך,
השופט שמואל לנדמן,
השופט חנוך פדר,
השופט שאול מנהיים,
השופטת ורדה פלאוט,
השופטת דורית קוברסקי,
השופטת גיליה רביד,
השופט אברהםקסירר,
השופט ציון קאפח.
עו"ד רחל תורן
לבית המשפט המחוזי מרכז )(3
השופט רמי אמיר,
השופטת שושנה אלמגור,
עו"ד בנימין ארנון,
השופטת הדסה אסיף,
השופטת נאוה בכור,
עו"ד שמואל בורנשטיין,
השופט רענן בן–יוסף,
השופט אליהו בכר,
השופטת מרים דיסקין
השופטת ליאורה ברודי,
עו"ד עדי זרנקין,
השופטת זיוה הרמן הדסי,
השופט יצחק יצחק,
השופט אביטל חן,
השופט הצבאי בדימוס מרדכי לוי ,השופטת רות לורך,
השופט חנוך פדר,
השופט שאול מנהיים,
השופטת דורית קוברסקי,
השופטת ורדה פלאוט,
השופטת גיליה רביד,
השופט אברהם קסירר,
השופט ציון קאפח.
עו"ד רחל תורן,
לבית המשפט המחוזי באר שבע )(1
השופט הצבאי בדימוס מרדכי לוי,
השופטת דרורה בית–אור,
השופט יעקב שפסר,

עו"ד אסתר ז'יטניצקי )רקובר(,
הרשמת לימור רייך,

השופטת מיכל ברנט,
השופט דב מגד,
השופט נסר אבו טהה.

הרשמת ענת אלפסי,
הרשמת מירה דהן.

א' בשבט התשס"ח ) 8בינואר (2008
)חמ (3—1803
דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9ב( לחוק בתי המשפט ]נוסח
משולב[ ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,
אני ממנה את יעקב שפסר ,ת"ז  ,054853684שופט של בית משפט
שלום לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום ,מיום כ"ג
בטבת התשס"ח ) 1בינואר  (2008עד יום ט' בטבת התשע"ה )31
בדצמבר .(2014
ט"ז בטבת התשס"ח ) 25בדצמבר (2007
)חמ (3—60
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )10א() (2לחוק בתי המשפט
]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני מאריך את מינויו של עוזי פוגלמן ,ת"ז ,052772654
שופט של בית משפט מחוזי ,בהסכמתו ,לכהונה בפועל כשופט
בית המשפט העליון ,מיום כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר (2008
עד יום כ"ג באדר א' התשס"ח ) 29בפברואר .(2008
ט"ו בטבת התשס"ח ) 24בדצמבר (2007
)חמ (3—60
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

דניאל פרידמן
שר המשפטים

__________
1

ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2870התשנ"ז ,עמ' .342
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)(2

מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד1984-

.2

בתוקף סמכותי לפי סעיף )10א() (2לחוק בתי המשפט
]נוסח משולב[ ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני מאריך את מינויו של יוסף אלון ,ת"ז ,050837160
שופט של בית משפט מחוזי ,הסכמתו ,לכהונה בפועל כשופט
של בית המשפט העליון ,מיום כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר
 (2008עד יום כ"ג באדר א' התשס"ח ) 29בפברואר .(2008

)(1

בסעיף קטן )א() ,(2אחרי "בפסקה ) "(1יבוא "ועובד
סוציאלי אחד לפחות המטפל בנכים;".

)(2

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג(

ט"ו בטבת התשס"ח ) 24בדצמבר (2007
)חמ (3—60
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

סעיף קטן )ו(  -בטל.

בסעיף  11למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
למוסדות ציבור )תמיכה בפעולות שיקום לנכים
ומוגבלים(- 3

דניאל פרידמן
שר המשפטים

הארכת מינוי שופטת לכהונה בפועל

.3

לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,11969-ובהתייעצות עם שר התעשיה המסחר
והתעסוקה ובהסכמת נשיא בית הדין הארצי לעבודה ,אני
מאריך בזה את מינויה של רונית רוזנפלד ,2ת"ז ,054497292
שופטת של בית הדין האזורי לעבודה ,בהסכמתה ,לכהונה
בפועל כשופטת של בית הדין הארצי לעבודה ,לתקופה של
שלושה חודשים נוספים ,מיום כ"ג בטבת התשס"ח ) 1בינואר
 (2008עד יום כ"ד באדר ב' התשס"ח ) 31במרס .(2008

תמיכה תינתן לנושאים אלה :העסקת עובדים
סוציאליים ,העסקת כוח אדם לשיקום חברתי,
כמפורט להלן:
)(1

העסקת עובדים סוציאליים  -עד ;70%

)(2

העסקת כוח אדם לשיקום תפקודי חברתי
 -עד ".30%

במקום סעיף  14למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
למוסדות ציבור )תמיכה במרכזים להתפתחות הילד( ,4יבוא:
") (14בקשה לתמיכה לפי סעיף זה יכול שתוגש רק אם
נתקיימו במבקש התנאים האמורים בסעיף )11א(,
למעט פסקה ) ,(1ובלבד שמטרתו היחידה של המבקש
היא טיפול בילדים מעוכבי התפתחות".

.4

בסעיף  2למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
למוסדות ציבור) 5תמיכה למטרת שיפוצים והצטיידות
במעונות חסות נוער(:
)(1

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
")ב(

י"ט בכסלו התשס"ח ) 29בנובמבר (2007
)חמ (3—1563
דניאל פרידמן
שר המשפטים
__________
 1ס"ח התשכ"א ,עמ' .70
 2י"פ התשס"ז ,עמ' .3410

תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
למוסדות ציבור

התמיכה תינתן לאחת ממטרות אלה:
)(1

שיפוץ מבנים לצורכי בטיחות ,ביטחון,
מיגון או תברואה:

)(2

שיפוץ וציוד מבנים לצורך הגדלת כושר
הקליטה  -אם המעון נמצא ראוי לקלוט
חניכים נוספים בידי הרשות;

)(3

החלפת ציוד שנתבלה אם אין אפשרות
לתקנו ,רכישת ציוד להעלאת רמת
הפעילות של החניכים במעון בשעות
הפנאי ,או שיפוצים מיוחדים הדרושים
לפי החלטת הרשות;

)(4

הסדרת התאמות נגישות לאנשים עם
מוגבלות ,ובלבד שאם ההיתר לבניית מוסד
הציבור ניתן לאחר י"ז בניסן התשל"ב
) 1באפריל  ,(1972התאמות הנגישות אינן
כאלה שהמוסד היה חייב בהתקנתן ,לפי
חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה;".61965-

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה,11985-
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסמים בזה
תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות
ציבור ,כמפורט להלן:
.1

בסעיף  2למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות
ציבור )תמיכה בפעולות שיקום לליקויי שמיעה(- 2
)(1

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג(

התמיכה תינתן רק בתחומים המפורטים להלן
ובשיעורים הנקובים לצדם:
)(1

העסקת עובדים סוציאליים ומטפלים
מקצועיים  -עד ;70%

)(2

העסקת כוח אדם לשיקום חברתי  -עד
;20%

)(3

חוגי העשרה ופעילות לשעות הפנאי -
עד ;".10%

__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ'  ;60התשנ"ב ,עמ' .34
 2י"פ התשס"ג ,עמ'  ;1486התשס"ד ,עמ'  ;1366התשס"ו ,עמ' .915

ילקוט הפרסומים  ,5760ב' בשבט התשס"ח9.1.2008 ,

)(2

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
")ג(

לא תינתן תמיכה למטרות המפורטות בסעיף
קטן )ב( ,אם המבקש מקבל בעבורן סיוע מכל
סוג שהוא מיחידה אחרת במשרד או ממשרד
ממשלתי אחר;".

__________
 3י"פ התשנ"ב ,עמ'  ;3661התשנ"ט ,עמ'  ;3698התשס"ד ,עמ'
 ;1366התשס"ו ,עמ' .915
 4י"פ התשנ"ב ,עמ'  ;3664התשס"ו ,עמ' .915
 5י"פ התשס"ה ,עמ' .532
 6ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
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)(3

בסעיף קטן )ו( -

.2

בסעיף )(3)1א(  -במקום " 324שקלים חדשים" בא
" 331שקלים חדשים";

.3

בסעיף  - (1)2במקום " 1,301שקלים חדשים" בא
" 1,328שקלים חדשים"; ובמקום " 1,085שקלים חדשים" בא
" 1,108שקלים חדשים";

.4

בסעיף )3א() - (2במקום " 32,584שקלים חדשים" בא
" 33,264שקלים חדשים"; ובמקום " 54,024שקלים חדשים"
בא " 55,151שקלים חדשים".

")א( במקום פסקה ) (3יבוא:
") (3התמיכה תינתן לאחת מהמטרות
האמורות בסעיף קטן )ב( ומפורטות להלן,
שלגביה מבוקשת תמיכה ,יינתנו כנקוב
לצדן:
)א( למטרה שבפסקה ) 5 - (1נקודות;
)ב( למטרה שבפסקה ) 4 - (2נקודות;

ד' בחשוון התשס"ח ) 16באוקטובר (2007
)חמ (3—587
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

)ג( למטרה שבפסקה ) 3 - (3נקודות;
)ד( למטרה שבפסקה ) 5 - (4נקודות;".
)ב( בפסקה ) ,(4בסופה יבוא "כאמור בסעיף קטן )ה(;".
)ג( בפסקה ) ,(6במקום " 7נקודות" יבוא " 6נקודות".
.5

בסעיף )2ב() (1למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
למוסדות ציבור )תמיכה למוסדות ציבור המסייעים לנשים
ולנערות נפגעות תקיפה מינית( ,7אחרי "העסקת עובד
מקצועי" יבוא "טיפולי".

.6

בסעיף )3ה( למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
למוסדות ציבור )תמיכה במוסדות ציבור המפעילים בתי
תמחוי לנזקקים( ,8אחרי פסקה ) (6יבוא:
".7

.7

המוסד הוכיח ,להנחת דעתו של המשרד ,כי יש בידו
אמצעים נאותים להבטיח את שמירת איכות המזון
וטריותו".

בסעיף )2ה() (3למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
למוסדות ציבור )תמיכה בארגונים המחלקים קמחא
דפסחא לנזקקים ובארגונים המעניקים סיוע לנזקקים לרגל
חג של בני עדה אחרת( )להלן  -קמחא דפסחא( ,9במקום
"מנה" יבוא "סל מוצרי מזון".

י"ז בטבת התשס"ח ) 26בדצמבר (2007
)חמ (3—1888
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 7י"פ התשס"ג ,עמ'  ;2462התשס"ד ,עמ'  ;1366התשס"ו ,עמ' ;915
התשס"ז ,עמ' .1146
 8י"פ התשס"ה ,עמ'  ;535התשס"ז ,עמ' .1146
 9י"פ התשס"ה ,עמ'  ;528התשס"ו ,עמ'  ;915התשס"ז ,עמ' .1146

הודעה בדבר שינוי סכומי הפיצויים
לפי תקנות הפיצויים לעובדים )שינוי סכומי הפיצויים(,
התשל"ז1977-
בהתאם לתקנה  1לתקנות הפיצויים )שינוי סכומי הפיצויים(,
התשל"ז ,11977-אני מודיע כי החל ביום י"ג בניסן התשס"ז )1
באפריל  (2007שונו הסכומים שבתוספת הראשונה לפקודת
הפיצויים לעובדים ,21947 ,כדלקמן:
.1

בסעיף )(2)1א(  -במקום " 162,009שקלים חדשים" בא
" 165,389שקלים חדשים"; ובמקום " 481,254שקלים
חדשים" בא " 491,293שקלים חדשים";

__________
 1ק"ת התשל"ז ,עמ' .1344
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הארכת מינוי חבר למועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים( ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )2א() (1לחוק צער בעלי חיים
)ניסויים בבעלי חיים( ,התשנ"ד ,11994-אני מאריך את כהונתו של
פרופ' חנן פרק ,ת"ז  ,012074928נציג האקדמיה הלאומית למדעים,
מתחום מדעי החברה ,במועצה לניסויים בבעלי חיים.
י"ב בכסלו התשס"ח ) 22בנובמבר 2007
)חמ (3—2603
יעקב בן יזרי
שר הבריאות
__________
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .(365) 298

הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה ביישוב בנימינה
מחלת שפעת העופות:
בנימינה וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של  10קילומטרים
מבנימינה ובכלל זה היישובים אביאל ,אור עקיבא ,אלוני יצחק,
בית חנניה ,ברקאי ,ג'יסר א–זרקה ,גבעת ניל"י ,גבעת עדה ,גן
השומרון ,גן שמואל ,דור ,זכרון יעקב ,כפר גליקסון ,כפר פינס,
מאיר שפיה ,מעגן מיכאל ,מעין צבי ,משמרות ,עין עירון ,עין
שמר ,עמיקם ,אל–פרידיס ,פרדס–חנה-כרכור ,קיסריה ,רגבים,
שדות ים ,תלמי אלעזר.
כ"ח בטבת התשס"ח ) 6בינואר (2008
)חמ (3—126
משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
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