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הודעה על כינון ממשלה ,הרכבה וחלוקת התפקידים
בין השרים

אורית פרקש הכהן

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )1לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-על כינון הממשלה ,לפי סעיף  13לחוק–יסוד:
הממשלה.2
הרכב הממשלה וחלוקת התפקידים בין השרים יהיו
כמפורט להלן:
בנימין נתניהו

1
2

ראש הממשלה

בנימין גנץ

ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון

יעקב אביטן

השר לשירותי דת

יולי (יואל)
אדלשטיין

שר הבריאות

אמיר אוחנה

השר לביטחון הפנים

זאב אלקין

שר

דוד אמסלם

השר המקשר בין הממשלה לכנסת

גלעד ארדן

השר לשיתוף פעולה אזורי

גבי אשכנזי

שר החוץ

מיכאל ביטון

שר במשרד הביטחון

גילה גמליאל

השרה להגנת הסביבה

יואב גלנט

שר החינוך

אריה מכלוף דרעי

שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל

צחי הנגבי

שר

יועז הנדל

שר התקשורת

אסף זמיר

שר התיירות

ציפי חוטובלי

שרה

חילי טרופר

שר התרבות והספורט

עומר ינקלביץ'

שרת התפוצות

אלי כהן

שר המודיעין

מירב כהן

השרה לשוויון חברתי

ישראל כ"ץ

שר האוצר

אורלי לוי-אבקסיס

שרה

יעקב ליצמן

שר הבינוי והשיכון

אבי ניסנקורן

שר המשפטים

עמיר פרץ

שר הכלכלה והתעשייה

רפי פרץ

השר לענייני ירושלים ומורשת

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
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השרה לנושאים אסטרטגיים והסברה

מירי רגב

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

אלון שוסטר

שר החקלאות ופיתוח הכפר

יובל שטייניץ

שר האנרגיה

יזהר שי

שר המדע והטכנולוגיה

איציק שמולי

שר העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים

פנינה תמנו

שרת העלייה והקליטה

כ"ו באייר התש"ף ( 20במאי )2020
(חמ -3-3281ה)19

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה

הודעה על פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי לפי סעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה,
החליטה הממשלה להאריך את תוקף החלטת הממשלה מס' ,801
מיום י"ט בחשוון התשע"ד ( 23באוקטובר  ,)2013שעניינה פטור
מחובת מכרז למשרות טכנאים אזוריים לנציגויות ישראל בחו"ל,
עד יום ט"ז בטבת התשפ"א ( 31בדצמבר .)2020
י"ח באייר התש"ף ( 12במאי )2020
(חמ )3-274
1

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתו של כרמי מוסק,
שופט של בית המשפט המחוזי ירושלים ,ביום ט"ז בטבת התש"ף
( 13בינואר  ,)2020עקב פרישתו לגמלאות.
י"ט באייר התש"ף ( 13במאי )2020
(חמ -3-60ה)2
אמיר אוחנה
שר המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתה של שושנה אלמגור,
שופטת של בית המשפט המחוזי תל אביב ,ביום י"ט בכסלו
התש"ף ( 17בדצמבר  ,)2019עקב פרישתה לגמלאות.
י"ט באייר התש"ף ( 13במאי )2020
(חמ -3-60ה)2
אמיר אוחנה
שר המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
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הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתו של חיים טובי ,שופט
של בית המשפט המחוזי תל אביב ,ביום ג' בטבת התש"ף (31
בדצמבר  ,)2019עקב פרישתו לגמלאות.
י"ט באייר התש"ף ( 13במאי )2020
(חמ -3-60ה)2
אמיר אוחנה
שר המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

המטה לביטחון לאומי ,אני מעדכן את הרכב המועצה להסדרת
מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים 2כמפורט להלן:
( )1במקום ד"ר מיכל שטיין יבוא ד"ר יעקב סטרכילביץ',
מומחה למחלות זיהומיות;
( )2במקום ד"ר יוסי קאליפא תבוא ד"ר שרון יגור-קרול,
נציגת משרד המדע והטכנולוגיה לפי המלצת שר המדע
והטכנולוגיה;
( )3במקום איתן יצחק יבוא יניב יוסף ארד ,נציג המטה לביטחון
לאומי.
י"ב בטבת התש"ף ( 9בינואר )2020
(חמ )3-3921
יעקב ליצמן
סגן שר הבריאות

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

2

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיע על גמר כהונתה של שרה דברת,
שופטת בכירה של בית המשפט המחוזי באר שבע ,ביום כ"ג
בטבת התש"ף ( 20בינואר  ,)2020עקב פרישתה לגמלאות.

שינוי הרכב המועצה להסדרת מחקרים במחוללי
מחלות ביולוגיים
לפי חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים,
התשס"ט2008-

י"ט באייר התש"ף ( 13במאי )2020
(חמ -3-60ה)2
אמיר אוחנה
שר המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

שינוי הרכב המועצה להסדרת מחקרים במחוללי
מחלות ביולוגיים
לפי חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים,
התשס"ט2008-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הסדרת מחקרים במחוללי
מחלות ביולוגיים ,התשס"ט ,12008-ולאחר התייעצות עם נשיאת
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועם ראש המטה
לביטחון לאומי ,אני מעדכן את הרכב המועצה להסדרת מחקרים
במחוללי מחלות ביולוגיים ,2כך שבמקום יאיר גולדשמיט תבוא
ענת כץ ,נציגת שר הכלכלה והתעשייה.
י"ח באדר ב' התשע"ט ( 25במרס )2019
(חמ )3-3921

2

ס"ח התשס"ט ,עמ' .27
י"פ התשע"ז ,עמ' .5257

שינוי הרכב המועצה להסדרת מחקרים במחוללי
מחלות ביולוגיים
לפי חוק הסדרת מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים,
התשס"ט2008-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הסדרת מחקרים במחוללי
מחלות ביולוגיים ,התשס"ט ,12008-ולאחר התייעצות עם
נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועם ראש
1

בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לחוק הסדרת מחקרים במחוללי
מחלות ביולוגיים ,התשס"ט ,12008-ולאחר התייעצות עם
נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועם ראש
המטה לביטחון לאומי ,אני מעדכן את הרכב המועצה להסדרת
מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים ,2כך שבמקום ד"ר רון גפני,
נציג משטרת ישראל במועצה ,תבוא סגן ניצב מרב עמיאל.
י"א באייר התש"ף ( 5במאי )2020
(חמ )3-3921
יעקב ליצמן
שר הבריאות
1
2

ס"ח התשס"ט ,עמ' .27
י"פ התשע"ז ,עמ' .5257

תיקון מינוי רשויות תימרור מקומיות
לפי תקנות התעבורה ,התשכ"א1961-

יעקב ליצמן
סגן שר הבריאות
1

י"פ התשע"ז ,עמ' .5257

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות התעבורה ,התשכ"א,11961-
אני מתקן את מינוי רשויות תימרור מקומיות ,2כך שבסעיף ,1
במקום פסקה ( )14יבוא:
טור א'
שם או תפקיד

טור ב'
הרשות המקומית

המועצה האזורית באר
"( )14יעקב אביבי
טוביה".
כ' באייר התש"ף ( 14במאי )2020
(חמ -3-766ה)1
יעקב בליטשטיין
המפקח הארצי על התעבורה
 1ק"ת התשכ"א ,עמ' .1425
 2י"פ התש"ע ,עמ'  ;2302התשע"ד ,עמ'  ;3479התש"ף ,עמ' .5618

ס"ח התשס"ט ,עמ' .27
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הודעת הסדר
לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של עין ראפה יתחיל
ביום ב' בתמוז התש"ף ( 24ביוני .)2020
תיאור המקרקעין
מקרקעין הנכללים בגושי רישום מס':
 - 31485עין ראפה (חלק מגוש שומה )29962
 - 31486עין ראפה (חלק מגוש שומה )29962
 - 31487עין ראפה (חלק מגוש שומה )29962
 - 31488עין ראפה (חלק מגוש שומה )29963

( )2הואיל וביום  2.4.2019ניתן צו לפירוק האגודה נהגי למושב
 אגודה חקלאית שיתופית לתובלה בע"מ ,מס' אגודה ,57-002644-3וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,8198
התשע"ט ,עמ'  ,9897והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,21.5.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
( )3הואיל וביום  1.12.2009ניתן צו לפירוק האגודה בית שתופי
של חברי אשד-איגרא אגודה שיתופית בע"מ ,מס' אגודה
 ,57-000196-6וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים ,6037
התש"ע ,עמ'  ,1118והואיל והפירוק הנ"ל הושלם ביום
 ,24.5.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה נמחק
מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה האגודה
מלשמש כגוף מאוגד.
א' בסיוון התש"ף ( 24במאי )2020

 - 31489עין ראפה (חלק מגוש שומה )29963

רמזי חוראני
עוזר רשם האגודות השיתופיות

- 31490עין ראפה (חלק מגוש שומה )29963
א' בסיוון התש"ף ( 24במאי )2020
דוד רוטנברג
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עין ראפה

הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין
בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
ביטול רישום אגודות שיתופיות
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המחיר  1.62שקלים חדשים
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בבית המשפט המחוזי בתל אביב ,תיק פש"ר 1336-05
בעניין :פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם,1980-

( )1הואיל וביום  9.12.2019ניתן צו לפירוק האגודה פיתוח
נדל"ן רמת השופט  -אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ,מס'
אגודה  ,57-004521-1וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,8573התש"ף ,עמ'  ,2035והואיל והפירוק הנ"ל הושלם
ביום  ,24.5.2020ניתנת בזה הודעה כי רישום האגודה
נמחק מספר האגודות השיתופיות ומאותה שעה חדלה
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.
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