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הודעה על פטור חד–פעמי ממכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,על פי הצעת ועדת
שירות המדינה מיום ז' באב התש"ף ( 28ביולי  ,)2020החליטה
הממשלה לפטור באופן חד–פעמי מחובת המכרז הקבועה
בסעיף  19לחוק ,את משרת ראש מטה התכנון במשרד הפנים.
הליך מינוי ראש מטה התכנון ייעשה בהליך המקובל
למינוי מנהל כללי של משרד ממשלתי ,לרבות הסמכות
להפסקת כהונתו של מנהל כללי של משרד ממשלתי .כתנאי
לפטור ממכרז למשרה ,כישוריו של המועמד והתאמתו למשרה
ייבדקו על ידי ועדת המינויים בראשות נציב שירות המדינה,
בהתאם להחלטת ממשלה מס'  345מיום ד' בתשרי התש"ס (14
בספטמבר .)1999
החלטת הממשלה האמורה תחול על מינוי ראש מטה
התכנון הראשון במשרד הפנים.

המוסמכת שנקבעו לעניין החוק ,ועל המדורים שנפתחו
במרשם ההנדסאים והטכנאים לכל אחד מענפים אלה:
ענף
אדריכלות

מדור
אדריכלות
אדריכלות ועיצוב פנים

אדריכלות נוף

אדריכלות נוף

הנדסה אזרחית

מבנים
ניהול הבנייה
בניין  -בלא סמכויות תכנון

הנדסה רפואית

מכשור רפואי

הנדסת אלקטרוניקה

מכשור רפואי
מחשבים
תקשורת

כ"ה בתשרי התשפ"א ( 13באוקטובר )2020
צחי ברוורמן
(חמ )3-274
מזכיר הממשלה
 1ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110

מחשוב ובקרה
תקשורת נתונים
מחשבים ,התמחות תוכנה

הודעה על חילופים של חברי הכנסת

מחשבים ,התמחות
מיקרואלקטרוניקה

לפי חוק הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף 10א( )2ו–( )3לחוק הכנסת ,התשנ"ד,11994-

הנדסת אלקטרוניקה

כי -

טלקומוניקציה

( )1ביום י"ח בתשרי התשפ"א ( 6באוקטובר - )2020
(א) התחדשה חברותו בכנסת של חבר הכנסת אסף זמיר
לפי סעיף 42ג(ג)( )1לחוק–יסוד :הכנסת ,2והילה שי
וזאן חדלה לכהן;
(ב) נפסקה חברותה בכנסת של השרה אורית פרקש-
הכהן לפי סעיף 42ג לחוק–יסוד :הכנסת ,ובמקומה
באה חברת הכנסת הילה שי וזאן;
( )2ביום כ"ו בתשרי התשפ"א ( 14באוקטובר  ,)2020פסקה
חברותו בכנסת של אליהו-ליב חסיד לפי סעיף  40לחוק–
יסוד :הכנסת ,ובמקומו בא חבר הכנסת אליהו ברוכי.3
כ"ו בתשרי התשפ"א ( 14באוקטובר )2020
ירדנה מלר-הורוביץ
(חמכ)2000037-
מזכירת הכנסת
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התש"ף ,עמ'  ;74י"פ התש"ף ,עמ' .7202
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .69
 3י"פ התשפ"א ,עמ' .8870

הודעה בדבר ענפי ההנדסאות והטכנאות המוסמכת
ומדורים לכל אחד מהם

חשמל ובקרה ימיים
הנדסת אלקטרוניקה
ומחשבים
הנדסת ביוטכנולוגיה

1

ס"ח התשע"ג ,עמ' .18

הנדסת ביוטכנולוגיה
הדמיה ואנימציה ממוחשבת

הנדסת בקרה ואוטומציה

הנדסת בקרה ואוטומציה

הנדסת גרעין

ביקורת קרינה

הנדסת חקלאות

בעלי חיים
בעלי חיים ,התמחות רפת
יערנות
מים וקרקע
מיכון חקלאי

הנדסת חשמל

הנדסת חשמל
מערכות אלקטרוניות
מחשבים ומערכות

הנדסת חשמל-
אלקטרוניקה

מחשוב ובקרה
טלקומוניקציה
רדיו אלקטרוניקה ימית
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מערכות מחשוב ובקרה
ביוטכנולוגיה  -ביו–רפואה

לפי חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (17ב) לחוק ההנדסאים והטכנאים
המוסמכים ,התשע"ג( 12012-להלן  -החוק) ,ובהתאם להנחיות
ועדת ההסמכה ,אני מודיע על ענפי ההנדסאות והטכנאות

מערכות אלקטרוניות
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מדור

ענף
הנדסת טקסטיל

ניהול תעשייתי

הנדסת כימיה

מעבדתית ותעשייתית
טכנולוגיה של המזון

ענף
הנדסת קול

הנדסת קול
הגברה והקלטה

הנדסת קולנוע וטלוויזיה

כימיה תרופתית (פרמצבטית)

הנדסת מכונות

מדור

הנדסת קולנוע וטלוויזיה
הדמיה ואנימציה ממוחשבת

גרעין

הנדסת קירור ומיזוג אוויר

הנדסת קירור ומיזוג אוויר

בקרת קרינה

הנדסת תוכנה

הנדסת תוכנה

כורים

תקשורת ואינטרנט

תעופה

תוכנה ,בהתמחות סייבר

תכנון וייצור ממוחשב ,התמחות
מערכות ייצור

הנדסת תחבורה

יישומי אוטוטק

הנדסת תעשייה וניהול

הנדסת תעשייה וניהול

תכנון וייצור ממוחשב ,התמחות
זיווד

מערכות ייצור
ניהול האיכות

תכנון וייצור ממוחשב

שיווק וניהול/מערכות תיירות

רכב

לוגיסטיקה

ציוד מכני הנדסי  -ציוד מינהור

מערכות מידע

ציוד מכני הנדסי

מערכות תפעול

מערכות תעופה

ניהול מערכות טכנולוגיות

מערכות רכבת

לוגיסטיקה ושיווק

מערכות אנרגיה-גז טבעי

טקסטיל

מערכות אנרגיה

תחבורה

מכטרוניקה ,התמחות רכבות
מכטרוניקה ,התמחות -
מיקרואלקטרוניקה

חקלאות
הפקות דפוס

הפקות דפוס

מכטרוניקה
מכונאות רכב

גרפיקה ממוחשבת

טכנולוגיות מים

טכנולוגיות מים
קרקע וחקלאות

מכונאות ימית
כוח וחום

מדידות

גאודזיה

בניית מכונות

מורשה נגישות

מורשה נגישות

אלקטרוניקה וחשמל ברכב

מחשבים

ענ"א (עיבוד נתונים אוטומטי)

אוטוטק

מכונות

מכונות

מכטרוניקה ,התמחות
אלקטרואופטיקה

מערכות תקשוב

מערכות תקשוב

נגישות מבנים ,תשתיות
וסביבה

הנדסת מקצועות מיוחדים

מיכון חקלאי
תחזוקת מערכות הנדסיות

עיצוב מדיה

עיצוב מדיה

הנדסת מכשור ובקרה

הנדסת מכשור ובקרה

עיצוב פנים

עיצוב פנים

הנדסת סביבה

הנדסת סביבה

עיצוב תעשייתי

עיצוב תעשייתי

הנדסת פלסטיקה

הנדסת פלסטיקה

פיזיקה

אלקטרואופטיקה
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475

ענף

 ,42170עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה
של שלושים ושניים חודשים.

מדור

צילום ומדיה דיגיטלית

צילום ומדיה דיגיטלית

תקשורת אינטראקטיבית

תקשורת אינטראקטיבית

תקשורת חזותית

תקשורת חזותית

תוקף ההשעיה מיום י"ב באייר התשע"ח ( 27באפריל
 - 2018תחילת ההשעיה הזמנית החלקית) עד יום י"א בטבת
התשפ"א ( 26בדצמבר .)2020

הודעה קודמת בדבר ענפי ההנדסאות והטכנאות
המוסמכת ומדורים לכל אחד מהם - 2בטלה.
א' בחשוון התשפ"א ( 19באוקטובר )2020
(חמ )3-5394

2

יוני אבוחצירא
רשם ההנדסאים
והטכנאים המוסמכים
י"פ התשע"ז ,עמ'  ;5193התשע"ח ,עמ' .5898

לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

הודעה בדבר השעיית חבר
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בצפון ,בשבתו ביום א' בתמוז התש"ף
( 23ביוני  ,)2020בתיק בד"מ  ,011/2018החליט להטיל על עורך
דין אמיל זועבי ,רישיון מס'  ,29429עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים ושמונה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום י"ג בתשרי התשפ"א ( 1באוקטובר
 )2020עד יום ט' בשבט התשפ"ג ( 31בינואר .)2023
ל' בתשרי התשפ"א ( 18באוקטובר )2020
(חמ )3-94

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי של
לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום ו' בתשרי התשפ"א ( 24בספטמבר
 ,)2020בתיק בד"א  ,050/2020החליט להטיל על יוסי פאר ,רישיון מס'
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המקרקעין הנכללים בגוש רישום מס' /203040עין קיניא
(הכוללים את יער אודם החל מצומת עין קיניה במקביל לכביש
מס'  99וכן הקטע הנמצא מצפון לכביש  978ומערבית לכביש).
ה' בתשרי התשפ"א ( 23בספטמבר )2020
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר רמת הגולן

נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר רמת הגולן יתחיל
ביום כ"ג בתשרי התשפ"א ( 11באוקטובר .)2020

הודעה בדבר השעיית חבר

ISSN 0334-3030

תיאור המקרקעין

לפי סעיף  9לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

1

נמסרת בזה הודעה שהסדר זכויות בעלות ,משכנתה,
שכירות ,זיקת הנאה וזכויות אחרות הניתנות לרישום ביחס
למקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר רמת הגולן יתחיל
ביום כ"ג בתשרי התשפ"א ( 11באוקטובר .)2020

הודעת הסדר

אורי אלפרסי
המנהל הכללי של
לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

אורי אלפרסי
המנהל הכללי של
לשכת עורכי הדין

הודעת הסדר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

1

ל' בתשרי התשפ"א ( 18באוקטובר )2020
(חמ )3-94

תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' /203042 ,203041עין
קיניא (הכוללים את יער אודם החל מצומת עין קיניה במקביל
לכביש מס'  99וכן הקטע הנמצא מצפון לכביש  978ומערבית
לכביש).
ו' בתשרי התשפ"א ( 24בספטמבר )2020
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר רמת הגולן
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