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הודעה על בחירה וסיום כהונה של סגן ליושב
ראש הכנסת
לפי חוק–יסוד :הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף (20א) לחוק–סוד :הכנסת ,1וסעיף
 )1(7לתקנון הכנסת ,2כי ביום ט"ו בטבת התשע"א ( 22בדצמבר
 )2010הסתיימה כהונתו של חבר הכנסת כרמל שאמה כסגן
ליושב ראש הכנסת ,וחבר הכנסת אופיר אקוניס נבחר לכהונה
כאמור.
ט"ו בטבת התשע"א ( 22בדצמבר )2010
(חמ )3—22
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
__________
 1ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;69התש"ס ,עמ' .261
 2י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .1926

הודעה
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:
סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה
השופט יגאל פליטמן
לבית המשפט המחוזי ירושלים ()1
		
השופט זכריה ימיני
לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז ירושלים ()1
עו"ד יחזקאל אליהו
עו"ד משה בראון
הרשם נמרוד פלקס		
לבתי משפט השלום מחוז ירושלים ()1
השופטת שרון לארי-בבלי
לבתי משפט לתעבורה מחוז ירושלים ()1
עו"ד ליאורה גוברין
לבתי המשפט לענייני משפחה מחוזות תל אביב ( )1והמרכז ()1
עו"ד יחזקאל אליהו
עו"ד ארז שני
לבתי משפט השלום מחוזות תל אביב ( )1והמרכז ()2

		
עו"ד הילה גורביץ-שיינפלד
רשימה זו באה להוסיף על פרסומים קודמים.2
ה' בשבט התשע"א ( 10בינואר )2011
(חמ )3—1803
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 2י"פ התש"ע ,עמ'  1570ועמ'  ;2936התשע"א ,עמ' .302

מינוי רשם הפטנטים ,רושם הפטנטים והמדגמים
ורשם סימני מסחר
לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז ,1967-פקודת הפטנטים
והמדגמים ופקודת סימני מסחר [נוסח חדש] ,התשל"ב1972-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  157לחוק הפטנטים ,התשכ"ז-
 ,11967לפי סעיף  )4(3לפקודת הפטנטים והמדגמים 2ולפי סעיף
 5לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש] ,התשל"ב ,31972-אני ממנה
את גיא רוטקופף ,המנהל הכללי של משרד המשפטים ,לרשם
הפטנטים והמדגמים ולרשם סימני מסחר.
תוקף המינוי לשלושה חודשים החל ביום כ"ה בטבת
התשע"א ( 1בינואר ( )2011להלן  -יום התחילה) ,או עד מינוי
רשם במינוי של קבע ,לפי המוקדם.
מינויו של מאיר נועם 4לפי החיקוקים האמורים  -בטל
החל ביום התחילה.
כ"ב בטבת התשע"א ( 29בדצמבר )2010
(חמ )3—3909
יעקב נאמן
שר המשפטים

__________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ' .148
 2חוקי א"י ,כרך ב' ,עמ' .1653
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,26עמ'  ;511ס"ח התשס"ג,
עמ' .556
 4י"פ התשס"ג ,עמ' .2672

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
אני מודיע לפי סעיף (241א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח
חדש] ,התש"ם( 11980-להלן  -הפקודה) ,כי עקב העלייה במדד
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,יחול
שינוי בסכומים הקבועים בסעיפים (17 ,)1(7א)(ו) ו–19א(א) לפקודה,
החל ביום כ"ה בטבת התשע"א ( 1בינואר  )2011כדלקמן:

עו"ד יגאל בורוכובסקי

( )1החוב שחב החייב לנושה המבקש כאמור בסעיף  )1(7לא
יפחת מ– 82,441שקלים חדשים;

עו"ד עידית פלד

( )2חובותיו של החייב כאמור בסעיף 7ו(א)( )1לא יפחתו מ–
 16,490שקלים חדשים;

עו"ד יוסי טופף
עו"ד אפרת בוסני
עו"ד יורם ליכטנשטיין
לבתי משפט השלום (נוער) מחוז המרכז ()1
עו"ד טובה פרי
לבתי משפט לתעבורה מחוז תל אביב ()1
עו"ד ציפורה משה
__________
1

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז הצפון ()1

ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2370התשנ"ז ,עמ'  ;342התשס"ד ,עמ' .882

2014

( )3חובות החייב כאמור בסעיף 19א(א) עולים על 32,979
שקלים חדשים.
כ"א בטבת התשע"א ( 28בדצמבר )2010
(חמ )3—148
יעקב נאמן
שר המשפטים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ'  ;639ס"ח התשנ"ו,
עמ' .60

ילקוט הפרסומים  ,6186ו' בשבט התשע"א11.1.2011 ,

הסמכת מאבטח

ביטול מינוי קצינות מבחן למבוגרים

לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור,
התשס"ה2005-

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה על
ביטחון הציבור ,התשס"ה( 12005-להלן  -החוק) ,אני מסמיך כל
מאבטח המועסק באבטחת מקום המשמש למגורי מי שהוגדר
על ידי המשטרה כמאוים ,למאבטח לעניין החוק (להלן -
מאבטח) ,ובלבד שקצין מוסמך אישר את כשירותו.
סמכויות המאבטח לערוך חיפוש בלא צו שופט ,לפי סעיף
 3לחוק ,יהיו כמפורט להלן:
( )1בעת כניסה למתחם מאובטח  -על גופו של אדם ,בכלי
תחבורה ,במטען או בטובין אחרים;
( )2במתחם המאובטח ובסביבתו הקרובה  -על גופו של אדם או
בכלי תחבורה ,אם היה למאבטח חשד סביר שהאדם נושא
עמו שלא כדין נשק ,או עומד לעשות שימוש שלא כדין
בנשק ,או שהנשק המוחזק שלא כדין נמצא בכלי תחבורה.
תוקף הסמכה זו כל עוד המאבטח משמש בתפקידו האמור
ויש בידו תעודת מאבטח תקפה.
ח' בכסלו התשע"א ( 15בנובמבר )2010
(חמ )3-3595
יצחק אהרונוביץ'
השר לביטחון הפנים
__________
 1ס"ח התשס"ה ,עמ' .758

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוין של הרשומות מטה
לקצינות מבחן למבוגרים ,לעניין החוק האמור:
הדס בשארי ,ת"ז  - 2060646627במחוז הדרום
תמי תמר בן דוד ,ת"ז  - 3037230497במחוז הדרום
סיון ברינה ,ת"ז  - 4039206263במחוז הדרום.
ט' בטבת התשע"א ( 16בדצמבר )2010
(חמ )3-141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
 2י"פ התשע"א ,עמ' .997
 3י"פ התשע"א ,עמ' .997
 4י"פ התשע"א ,עמ' .997

מינוי קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
לנוער ,לעניין החוק האמור:
הדס בשארי ,ת"ז  - 060646627במחוז הדרום

מינוי ועדת ערר

תמי תמר בן דוד ,ת"ז  - 037230497במחוז הדרום

לפי חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) ,התשנ"ה1995-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 12ב(ב) לחוק כביש אגרה (כביש
ארצי לישראל) ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,אנו ממנים
את ועדת הערר שמונתה לכל המחוזות ,2לתקופה נוספת בת
ארבעה חודשים.
כ"ח בטבת התשע"א ( 4בינואר )2011
(חמ )3—2914
ישראל כ"ץ
יובל שטייניץ
שר התחבורה והבטיחות בדרכים
שר האוצר
__________
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;490התשנ"ח ,עמ' .282
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .777

הודעה בדבר מועד הבחירות במועצות המקומיות
באקה אל גרבייה וג'ת
לפי חוק הרשויות המקומיות (ביטול איחוד המועצות
המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת) ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) בחוק הרשויות המקומיות
(ביטול איחוד המועצות המקומיות באקה אל גרבייה וג'ת),
התש"ע ,12010-אני קובע בזה שהבחירות ברשויות המקומיות
המנויות בחוק האמור יתקיימו ביום י"ג בתשרי התשע"ב
( 11באוקטובר .)2011
כ"ז בטבת התשע"א ( 3בינואר )2011
(חמ )3-4186
__________
1

אליהו ישי
שר הפנים

סיון ברינה ,ת"ז  - 039206263במחוז הדרום.
ט' בטבת התשע"א ( 16בדצמבר )2010
(חמ )3-141
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני ממנה את
הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין החוק האמור:
שרון עפרון ,ת"ז  - 024429870בעיריית חולון
צפורה דדון ,ת"ז  - 053503249בעיריית תל–אביב-יפו
קרן מויאל ,ת"ז  - 038239810בעיריית מעלה אדומים
סאמיה עזאיזה ,ת"ז  - 029841046במועצה אזורית אל בטוף
אלגיה זייפמן ,ת"ז  - 307378935בעיריית קרית אתא
לימור בר ,ת"ז  - 031944283בעיריית אשקלון
ט' בטבת התשע"א ( 16בדצמבר )2010
(חמ )3-143
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים
__________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74

ס"ח התש"ע ,עמ' .646

ילקוט הפרסומים  ,6186ו' בשבט התשע"א11.1.2011 ,

2015

שינוי מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני משנה את
מינוין של הרשומות מטה לעובדות סוציאליות לעניין החוק
האמור:
אור פדן דלית ,ת"ז  ,2027976315במקום "רמלה" יבוא
"חדרה";

בידי ועדת השרים לענייני הפרטה ,בישיבתה מיום כ"ט בכסלו
התשע"א ( 6בדצמבר  )2010לגבי חברת נמל אילת בע"מ.
ט"ז בטבת התשע"א ( 23בדצמבר )2010
(חמ )3-2483
מאיר שמרה
משנה למנהל רשות החברות הממשלתיות

הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה
לפי חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975-

רויטל בינבוים ,ת"ז  ,3022903520במקום "בינבוים" יבוא
"בירנבוים" ובמקום "פתח תקוה" יבוא "בני ברק";

ניתנת בזה הודעה לפי סעיף 59ב(ז) לחוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה ,11975-בדבר קבלת החלטת הפרטה
בידי ועדת השרים לענייני הפרטה ,בישיבתה מיום כ"ט בכסלו
התשע"א ( 6בדצמבר  )2010לגבי מזח תיירות אילת בע"מ.

עדינה שגיא ,ת"ז  ,6050585793במקום "רמת אפעל" יבוא "רמת
גן";

ט"ז בטבת התשע"א ( 23בדצמבר )2010
(חמ )3-2483
מאיר שמרה
משנה למנהל רשות החברות הממשלתיות
__________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .132

אורנית חסיד ,ת"ז  ,4057969222במקום "אריאל" יבוא "מטה בנימין";
סימה פז ,ת"ז  ,5053580676בחדרה;

ספי אביב ,ת"ז  ,7022266431במקום "תל–אביב-יפו" יבוא "עיריית
כפר סבא";
מזל הלאל ,ת"ז  ,8023796014במקום "עזתה" יבוא "שדות נגב".
ט' בטבת התשע"א ( 16בדצמבר )2010
(חמ )3-143
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

__________
1

ס"ח התשט"ו ,עמ' .126
י"פ התשס"ז ,עמ' .2300

3

י"פ התשס"ב ,עמ' .1406
י"פ התשס"ז ,עמ' .3006
י"פ התשס"ט ,עמ' .4384
י"פ התשנ"ד ,עמ' .248
י"פ התש"ס ,עמ' .2625
י"פ התש"ס ,עמ' .2625

2

4
5

הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה
לפי חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975-
ניתנת בזה הודעה לפי סעיף 59ב(ז) לחוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה ,11975-בדבר קבלת החלטת הפרטה
בידי ועדת השרים לענייני הפרטה ,בישיבתה מיום כ"ט בכסלו
התשע"א ( 6בדצמבר  )2010לגבי החברה לפיתוח חוף אילת
בע"מ.

ביטול מינוי פקיד סעד

ט"ז בטבת התשע"א ( 23בדצמבר )2010
(חמ )3-2483
מאיר שמרה
משנה למנהל רשות החברות הממשלתיות
__________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .132

לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
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7
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בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הסעד (סדרי דין בענייני
קטינים ,חולי נפש ונעדרים) ,התשט"ו ,11955-אני מבטל את
מינויו של רועי עפרון ,ת"ז  ,2207459777לפקיד סעד לעניין החוק
האמור.
ט' בטבת התשע"א ( 16בדצמבר )2010
(חמ )3-143
__________
1
2

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;126התשע"א ,עמ' .74
י"פ התשע"א ,עמ' .996

מושב כלנית ,חוקוק ,חזון ,טפחות ,כחל ,כפר זיתים ,כפר
חטים ,כפר חנניה ,כפר שמאי ,לביא ,לוטם ,מורן ,מרר ,עמיעד,
פרוד ,קדרים ,רביד ,שפר וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10
קילומטרים ממושב כלנית.
ד' בשבט התשע"א ( 9בינואר )2011
(חמ )3-126

הודעה על חברה שניתנה לגביה החלטת הפרטה
לפי חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה1975-
ניתנת בזה הודעה לפי סעיף 59ב(ז) לחוק החברות
הממשלתיות ,התשל"ה ,11975-בדבר קבלת החלטת הפרטה
__________
 1ס"ח התשל"ה ,עמ' .132
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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
המפוטרים להלן כאזורים נגועים הואיל ומצויה במושב כלנית
מחלת הניוקסל:

מישל בלאיש
מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)
__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
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