רשומות

ילקוט הפרסומים
9334

ט"ו בטבת התשפ"א

עמוד

 30בדצמבר 2020
עמוד

מינוי רשמים בבתי המשפט2616 .......................................................

הודעה על עדכון סכום לפי חוק–יסוד :משק המדינה2619 .....

מינוי והארכת מינוי יושבי ראש לוועדות ערעור לפי חוק
הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים2616 ....

הודעה בדבר עדכון סכומים לפי חוק מיסוי רווחים
ממשאבי טבע 2619 .........................................................................

הסמכת מאבטח לפי חוק סמכויות לשם שמירה על
ביטחון הציבור2617 .......................................................................

הודעה על סכומים מעודכנים לפי חוק הפצת
שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות2619 .............

מינוי חבר לוועדת תלונות וממלא מקומו לפי חוק
הפסיכולוגים 2617 ..........................................................................

הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד
תחילתן לפי חוק רישוי עסקים2619 ................................................

הודעות על מינוי חברים במועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) 2617 .......

הסמכת מפקחים לפי חוק התכנון והבנייה 2620 .........................

הענקת סמכויות וחסינויות לפי חוק התקשורת
(בזק ושידורים)2617 .......................................................................
מינוי מפקחת מרחבית על כוח אדם לפי חוק שירות
עבודה בשעת–חירום2617 ...........................................................
מינוי הממונה על התקינה לפי חוק התקנים2618 ......................
הודעה על מינוי יועצת משפטית לכנסת2618 .............................
הודעה על חילופים של חברי הכנסת2618 ....................................

מינוי ממלאת מקום נציג מנהלת מינהל התכנון
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה2620 .................................
הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור2621 ........
הודעות בדבר השעיה והשעיה זמנית מלשכת
עורכי הדין2621 ...............................................................................
הודעה על החלטת המועצה המקומית תעשייתית מגדל
תפן לאכיפת חיקוקי הסביבה לפי חוק הרשויות
המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) 2622 ....

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם לפי
חוק הבחירות לכנסת 2618 ..........................................................

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין 2622 ..........................

הודעה על אי–קבלת התקציב לפי חוק הכנסת2618 ..................

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט2622 ............................

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת2618 ....................

הודעות מאת הציבור2622 ...................................................................

30/12/20

15:49

מינוי רשמת

מינוי רשם

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

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את מרב גרינברג ,שופטת של בית משפט שלום ,לרשמת
של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,מיום י"ט בשבט התשפ"א
( 1בפברואר  )2021עד יום ב' בשבט התשפ"ה ( 31בינואר .)2025

בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את מיכאל קרשן ,שופט של בית משפט שלום ,לרשם של
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,מיום י"ט בשבט התשפ"א (1
בפברואר  )2020עד יום ב' בשבט התשפ"ה ( 31בינואר .)2025

כ' בכסלו התשפ"א ( 6בדצמבר )2020
אסתר חיות
(חמ -3-64ה)1
נשיאת בית המשפט העליון
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928

כ' בכסלו התשפ"א ( 6בדצמבר )2020
(חמ -3-64ה)1

1

אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928

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

מינוי יושב ראש לוועדת ערעור

בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את סיגל זכאי רסלר ,שופטת של בית משפט שלום,
לרשמת של בית המשפט המחוזי תל–אביב-יפו ,מיום י"ט
בשבט התשפ"א ( 1בפברואר  )2021עד יום ב' בשבט התשפ"ה
( 31בינואר .)2025

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח
משולב] ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-

כ' בכסלו התשפ"א ( 6בדצמבר )2020
אסתר חיות
(חמ -3-64ה)1
נשיאת בית המשפט העליון
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928

מינוי רשמת

בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים ושיקום),
התשי"ט[ 11959-נוסח משולב] (להלן  -החוק) ,לפי סעיף (5א) ו–
(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב ,21992-ולפי סעיף  16לחוק
בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד ,31984-ובהתייעצות עם
נשיאת בית המשפט העליון ,אני ממנה את יובל שדמי ,שופט
בקצבה של בית משפט השלום ,ליושב ראש ועדת ערעור לפי
החוק ,במחוז צפון.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ"ג בכסלו התשפ"א ( 9בדצמבר )2020
(חמ -3-323ה)1

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את טל לוי-מיכאלי ,שופטת של בית משפט שלום ,לרשמת
של בית המשפט המחוזי תל–אביב-יפו ,מיום י"ט בשבט
התשפ"א ( 1בפברואר  )2021עד יום ב' בשבט התשפ"ה (31
בינואר .)2025
כ' בכסלו התשפ"א ( 6בדצמבר )2020
(חמ -3-64ה)1

1

אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928

מינוי רשם
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שר המשפטים ,אני ממנה
בזה את אילן סלע ,שופט של בית משפט שלום ,לרשם של בית
המשפט המחוזי ירושלים ,מיום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר
 )2021עד יום ל' בכסלו התשפ"ה ( 31בדצמבר .)2024
כ' בכסלו התשפ"א ( 6בדצמבר )2020
(חמ -3-64ה)1

1

אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928
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אבי ניסנקורן
שר המשפטים
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערעור
לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ,התשי"ט[ 1959-נוסח
משולב] ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים (תגמולים
ושיקום) ,התשי"ט[ 11959-נוסח משולב] (להלן  -החוק) ,ולפי
סעיף (5א) ו–(ב) לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב,21992-
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני מאריך 3את מינויו
של אמיר סלאמה ,שופט של בית משפט שלום ,ליושב ראש ועדת
ערעור לפי החוק ,במחוז חיפה.
תוקף המינוי לשלוש שנים ,מיום ט"ו בניסן התשפ"א (28
במרס .)2020
כ"ג בכסלו התשפ"א ( 9בדצמבר )2020
(חמ -3-323ה)1

1
2
3

אבי ניסנקורן
שר המשפטים
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;276התש"ן ,עמ' .152
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ה ,עמ' .11270
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הסמכת מאבטח
לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור,
התשס"ה2005-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  7לחוק סמכויות לשם שמירה על
ביטחון הציבור ,התשס"ה( 12005-להלן  -החוק) ,אני מסמיך כל
מאבטח על שירות התעסוקה המועסק באבטחת לשכות שירות
התעסוקה 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;
( )2על 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.
כ"ח בכסלו התשפ"א ( 14בדצמבר )2020
אמיר אוחנה
(חמ -3-3595ה)1
השר לביטחון הפנים
 1ס"ח התשס"ה ,עמ'  ;758התשע"ד ,עמ' .737

מינוי חבר לוועדת תלונות וממלא מקומו
לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז1977-
בתוקף סמכותי לפי סעיפים (35א) ו–(ב) לחוק הפסיכולוגים,
התשל"ז( 11977-להלן  -החוק) ,אני ממנה את עורך הדין רפי
טויזר ,עובד משרד הבריאות ,לחבר בוועדת התלונות לפי
החוק ,במקומה של עורכת הדין חן וונדרסמן ,2ואת עורך הדין
גדעון צוריאלי ,עובד משרד הבריאות ,לממלא מקומו.

הודעה על מינוי חברה במועצה לניסויים
בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )12לחוק צער בעלי חיים
(ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד ,11994-מיניתי את גלי דוידסון,
נציגת השר להגנת הסביבה ,לחברה במועצה לניסויים בבעלי
חיים לכהונה שנייה.2
תוקף המינוי לארבע שנים.
כ"ג בכסלו התשפ"א ( 9בדצמבר )2020
(חמ )3-2603
יולי (יואל) אדלשטיין
שר הבריאות
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .298
 2י"פ התשע"ב ,עמ' .4650

הענקת סמכויות וחסינויות
לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים) ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (4ו)( )1לחוק התקשורת (בזק
ושידורים) ,התשמ"ב( 11982-להלן  -החוק) ,אני מעניק
ליוניגיאה בע"מ (להלן  -יוניגיאה) ,שהיא בעלת רישיון
כללי אחוד למתן שירותי בזק (להלן  -הרישיון הכללי) ,את
הסמכויות המנויות בפרק ו' לחוק ,ואת החסינויות המנויות
בפרק ט' לחוק ,לגבי השירותים שמספקת יוניגיאה מכוח
הרישיון הכללי ,ואולם לעניין קרקע ציבורית כהגדרתה בסעיף
17א לחוק ,לא יחולו הסמכויות המנויות בפרק ו' לחוק לגבי
דרך שאינה קרקע שבבעלותם או בהחזקתם של המדינה ,רשות
הפיתוח ,הקרן הקיימת לישראל ,רשות מקומית ,לרבות חברה
שבשליטת רשות מקומית ,או תאגיד שהוקם על פי חוק.
כ"ז בכסלו התשפ"א ( 13בדצמבר )2020
(חמ -3-1723ה)6

תוקף המינויים עד יום ט"ו בניסן התשפ"א ( 28במרס .)2021
מינוי ועדת תלונות 3יתוקן לפי זה.
א' בכסלו התשפ"א ( 17בנובמבר )2020
יולי (יואל) אדלשטיין
(חמ -3-400ה)3
שר הבריאות
 1ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;158התשס"ה ,עמ' .468
 2י"פ התשע"ח ,עמ' .5544
 3י"פ התשע"ז ,עמ'  ;8172התשע"ח ,עמ' .5544

הודעה על מינוי חבר במועצה לניסויים בבעלי חיים
לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד1994-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )15לחוק צער בעלי חיים
(ניסויים בבעלי חיים) ,התשנ"ד ,11994-מיניתי את דרור סלעי,
נציג ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי חיים,
לחבר במועצה לניסויים בבעלי חיים.
תוקף המינוי לארבע שנים.
ט"ז בכסלו התשפ"א ( 2בדצמבר )2020
יולי (יואל) אדלשטיין
(חמ )3-2603
שר הבריאות
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ' .298
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1

יועז הנדל
שר התקשורת
ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;218התשס"א ,עמ' .530

מינוי מפקחת מרחבית על כוח אדם
לפי חוק שירות עבודה בשעת–חירום ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף  4לחוק שירות עבודה בשעת–
חירום ,התשכ"ז ,21967-אני ממנה את כרמן מרום למפקחת
מרחבית על כוח אדם למרחב תל אביב והמרכז.
מינויו של מרדכי חביה למפקח מרחבי על כוח אדם- 3
בטל.
ז' בטבת התשפ"א ( 22בדצמבר )2020
(חמ )3-81
איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
1
2
3

י"פ התשע"ז ,עמ' .1312
ס"ח התשכ"ד ,עמ'  ;86התשס"ח ,עמ' .176
י"פ התשס"ט ,עמ' .1726

2617

מינוי הממונה על התקינה

הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם

לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  5לחוק התקנים ,התשי"ג,11953-
אני ממנה את איגור דוסקלוביץ לממונה על התקינה.

מודיעים בזה לפי סעיף (25ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
משולב] ,התשכ"ט ,11969-כי באת כוח סיעת "כחול לבן" היא
חברת הכנסת יעל רון בן משה במקום אגאי יחזקאל.

תחילת המינוי וביטול המינוי שלעיל ביום י"ז בטבת התשפ"א
( 1בינואר .)2021

י"ד בטבת התשפ"א ( 29בדצמבר )2020
(חמכ)2000191-
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
 1ס"ח התשכ"ט עמ'  ;103התשע"ח ,עמ'  ;714י"פ התש"ף,
עמ'  5500ועמ' .6600

מינויו של יעקב וכטל - 2בטל.

ז' בטבת התשפ"א ( 22בדצמבר )2020
(חמ -3-1743ה)2

1
2

עמיר פרץ
שר הכלכלה והתעשייה
ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשע"ז ,עמ' .162
י"פ התשע"ו ,עמ' .9252

הודעה על אי–קבלת התקציב
לפי חוק הכנסת

הודעה על מינוי יועצת משפטית לכנסת
לפי חוק הכנסת ,התשנ"ד1994-
בהתאם לסעיף (22ב) לחוק הכנסת ,התשנ"ד ,11994-אני
מודיע בזה כי באישור ועדת הכנסת מיניתי ביום י"ג בטבת
התשפ"א ( 28בדצמבר  )2020את עורכת הדין שגית אפיק
ליועצת המשפטית לכנסת ,וכהונתה תחל מיום זה.
י"ג בטבת התשפ"א ( 28בדצמבר )2020
(חמכ)2000325-

1

יריב לוין
יושב ראש הכנסת
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשס"א ,עמ' .50

מודיעים בזה לפי סעיף 10א( )1לחוק הכנסת,
התשנ"ד ,11994-כי בשנת הכספים  ,2020לא התקבל חוק
התקציב במועד הקבוע בסעיף 36א לחוק–יסוד :הכנסת ,2כנוסחו
בחוק–יסוד :הכנסת (תיקון מס'  - 50הוראה שעה) ,3ולפיכך
התפזרה הכנסת העשרים ושלוש ביום ח' בטבת התשפ"א (23
בדצמבר .)2020
י"ד בטבת התשפ"א ( 29בדצמבר )2020
(חמכ)2000037-
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התש"ף ,עמ' .74
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .69
 3ס"ח התש"ף ,עמ' .420

הודעה על חילופים של חברי הכנסת

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת

לפי חוק הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף 10א( )3לחוק הכנסת ,התשנ"ד, 1994-
(להלן  -חוק הכנסת) ,כי -

לפי תקנון הכנסת

1

( )1ביום ט' בטבת התשפ"א ( 24בדצמבר  ,)2020פסקה חברותה
בכנסת של מיכל שיר סגמן ,לפי סעיף  40לחוק–יסוד :הכנסת,2
ובמקומה בא חבר הכנסת שבח שטרן;
( )2ביום י' בטבת התשפ"א ( 25בדצמבר  ,)2020פסקה חברותה
בכנסת של שרן מרים השכל ,לפי סעיף  40לחוק–יסוד :הכנסת,
ובמקומה בא חבר הכנסת איוב קרא;
( )3ביום י"ב בטבת התשפ"א ( 27בדצמבר  ,)2020פסקה חברותו
בכנסת של זאב אלקין ,לפי סעיף  40לחוק–יסוד :הכנסת,
ובמקומו באה חברת הכנסת מטי יוגב;
( )4ביום י"ד בטבת התשפ"א ( 29בדצמבר  )2020פסקה חברותו
בכנסת של עפר שלח ,לפי סעיף  40לחוק–יסוד :הכנסת,
ובמקומו באה חברת הכנסת יעל רון בן משה ,שההשתייכות
הסיעתית שלה לפי סעיף 62א לחוק הכנסת היא לסיעת "כחול
לבן".
י"ד בטבת התשפ"א ( 29בדצמבר )2020
(חמכ)2000037-
ירדנה מלר-הורוביץ
מזכירת הכנסת
 1ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התש"ף ,עמ' .74
 2ס"ח התשי"ח ,עמ' .69
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מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב) לתקנון הכנסת ,1על שינוי
בהרכב הסיעתי של הכנסת העשרים ושלוש כלהלן:
ביום י"ג בטבת התשפ"א ( 28בדצמבר  )2020אישרה ועדת
הכנסת לפי סעיפים  )2(59ו– 60לחוק הכנסת ,התשנ"ד,21994-
וסעיף (10א) לתקנון הכנסת ,את התפלגות סיעת "יהדות התורה
והשבת אגודת ישראל  -דגל התורה" התפלגה לשתי סיעות -
( )1סיעת "אגודת ישראל"  -אשר תמנה שלושה חברי כנסת:
יעקב ליצמן ,יואל יעקב טסלר ,ישראל יצחק אייכלר;
( )2סיעת "דגל התורה"  -אשר תמנה ארבעה חברי כנסת:
משה רפאל גפני ,יעקב אשר ,יצחק זאב פינדרוס ואליהו
ברוכי.
באי כוח הסיעות החדשות וממלאי מקומם יהיו מי
שמילאו תפקידים אלה בסיעות הנפרדות לפני ההתפלגות לפי
סעיף  14לחוק מימון מפלגות ,התשל"ג.31973-
י"ג בטבת התשפ"א ( 28בדצמבר )2020
(חמכ)1000-

1
2
3

איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת הכנסת
י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .2676
ס"ח התשנ"ד ,עמ'  ;140התשע"ד ,עמ' .347
ס"ח התשל"ג ,עמ'  ;52י"פ התש"ף ,עמ' .5500

ילקוט הפרסומים  ,9334ט"ו בטבת התשפ"א30.12.2020 ,
15:49

הודעה על עדכון סכום

הודעה על פרסום הוראות במפרט אחיד ומועד תחילתן

לפי חוק–יסוד :משק המדינה

לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח1968-

בהתאם לסעיף 3ג(ה) לחוק–יסוד :משק המדינה( 1להלן
 חוק היסוד) ,ולסעיף (93ו) לתקנון הכנסת ,2מתפרסמתבזה הודעה על עדכון הסכום הנקוב בהגדרות "הצעת חוק
תקציבית" ו"הסתייגות תקציבית" בסעיף 3ג(ד) לחוק היסוד,
עקב שינוי במדד המחירים לצרכן ,ומיום י"ז בטבת התשפ"א (1
בינואר  )2021הוא  6,099,757שקלים חדשים.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7ג(2ב) לחוק רישוי עסקים,
התשכ"ח( 11968-להלן  -החוק) ,אני מודיע שביום י"ג בטבת
התשפ"א ( 28בדצמבר  )2020פרסמו נותני האישור מפרטים
אחידים לגבי סוגי העסקים המופיעים בטור ב' בטבלה שלהלן,
שמספרם הסידורי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),
התשע"ג( 22013-להלן  -הצו) ,מפורט בטור א' לצדם.

י"ג בטבת התשפ"א ( 28בדצמבר )2020
(חמכ)200049-

( )1תחילתן של ההוראות במפרט אחיד כפי שנקבעה במפרט,
למעט הוראות כאמור בפסקה ( ,)2ביום י"ז בטבת התשפ"א
( 1בינואר ;)2021

1

2

חיים אבידור
חשב הכנסת
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;206התשס"ג ,עמ'  ;498י"פ התש"ף,
עמ' .2996
י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התשע"ב ,עמ' .5730

הודעה בדבר עדכון סכומים

( )2תחילתן של הוראות שקבע מי שהשר לביטחון הפנים
הסמיך אותו לכך לעניין המטרה המפורטת בסעיף (1א)()7
לחוק כפי שנקבעה במפרט  -במועד פקיעת תוקף הרישיון
או ההיתר הזמני או ביום כ' בטבת התשפ"ד ( 1בינואר
 ,)2024לפי המוקדם משניהם ,ואולם לגבי הוראות כאמור
שלא נדרשו בעבר ,בכתב ,מן העסק ,לפי כל דין -
(א) תחילתן  90ימים ממועד פקיעת תוקף הרישיון או
ההיתר הזמני או ביום כ' בטבת התשפ"ד ( 1בינואר
 ,)2024לפי המוקדם משניהם;

לפי חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע ,התשע"א2011-
בהתאם לסעיפים (34ג) ו– 48לחוק מיסוי רווחים ממשאבי
טבע ,התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב שינוי
המדד שהיה ידוע ביום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר )2021
לעומת המדד שהיה ידוע ביום ד' בטבת התש"ף ( 1בינואר
 ,)2020יחול שינוי בסכום הקבוע בהגדרות "מקדם החיפוש"
ו"מקדם ההקמה" שבסעיף (4ב)(()2ג) לחוק ,והחל מיום י"ז
בטבת התשפ"א ( 1בינואר  )2021הוא יהיה  391,838,000שקלים
חדשים.

(ב) אם נכללה בהן דרישה להתקנת מערכות כיבוי או
גילוי אוטומטיות  -תחילתה של אותה דרישה שנה
ממועד פקיעת תוקף הרישיון או ההיתר הזמני או
ביום כ' בטבת התשפ"ד ( 1בינואר  ,)2024לפי המוקדם
משניהם.
טור א'
מספר סידורי בצו

י"ד בטבת התשפ"א ( 29בדצמבר )2020
(חמ -3-4568ה)1

1

ערן יעקב
מנהל רשות המסים בישראל
ס"ח התשע"א ,עמ'  ;806י"פ התשפ"א ,עמ' .2557

2.1ג

[גז] מכירתו ,חלוקתו

6.2

חנות ששטח המכירה בה הוא 800
מ"ר לפחות

6.14

מוצרי עישון לסוגיהם  -מקום
למכירה קמעונאית ,שאינו
טעון רישוי לפי פרט אחר
בתוספת זו; "מוצר עישון" -
כהגדרתו בחוק איסור פרסומת
והגבלת השיווק של מוצרי
טבק ועישון ,התשמ"ג1983-

10.9

חומר גלם ,מוצר ,מכשיר או
חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי
פרט אחר בתוספת זו  -ייצורו,
עיבודו ,צביעתו ,הרכבתו,
ציפויו ,השחזתו ,הדפסה עליו,
תיקונו

הודעה על סכומים מעודכנים
לפי חוק הפצת שידורים באמצעות תחנות שידור ספרתיות,
התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 13כא לחוק הפצת שידורים
באמצעות תחנות שידור ספרתיות ,התשע"ב( 12012-להלן -
החוק) ,אני מודיעה כי עקב שינוי המדד כאמור בסעיף 13כא(ב)
לחוק ,הסכום הנקוב בסעיף 13י לחוק ,מיום י"ז בטבת התשפ"א
( 1בינואר  ,)2021יהיה  102,010שקלים חדשים.
ז' בטבת התשפ"א ( 22בדצמבר )2020
(חמ )3-5718
לירן אבישר בן–חורין
המנהלת הכללית
של משרד התקשורת
 1ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;286התשע"ז ,עמ'  ;96י"פ התשע"ט,
עמ' .6384

י"ג בטבת התשפ"א ( 28בדצמבר )2020
(חמ )3-4208

1
2

ילקוט הפרסומים  ,9334ט"ו בטבת התשפ"א30.12.2020 ,
30/12/20
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טור ב'
תיאור העסק טעון הרישוי

מרדכי כהן
המנהל הכללי של משרד הפנים
ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשע"ח ,עמ' .778
ק"ת התשע"ג ,עמ'  ;821התש"ף ,עמ' .2038

2619

הסמכת מפקחים

השם והמחוז

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

תחום הסמכה (מרחב תכנון)

מחוז מרכז

בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצלה לי ,2ולאחר
שעברו הכשרה מתאימה ,כאמור בסעיף  205לחוק ,אני מסמיך
את האנשים המנויים להלן למפקחים לצורך ביצוע החוק
והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

עומר פיומי

בני ברק

ילנה קיבמן

בת ים

אלירן גוהריאן

חולון

סימונה סימון רינגל

חולון

ואליד טיבי

טייבה

אלון טדלה

יבנה

רויטל אוחיון

ירושלים

תומר מועלם

יבנה

ליטל חן

ירושלים

איתי אילן בלט

מודיעין-מכבים -רעות

אברהם אולו

ירושלים

אברהם ברודי

מודיעין-מכבים -רעות

איריס שמש

ירושלים

אליהו סופיר

מצפה אפק

יעקב לוי

ירושלים

כרמית יהודה

פתח תקווה

נבט בנימין

ירושלים

מוטי מזרחי

פתח תקווה

קרן וקנין

ירושלים

ערן שרעבי

פתח תקווה

מיכאל יפלח

ירושלים

מוחמד חאג' יחיא

קסם

פנינה כהן

ירושלים

אליהו חדאד

ראשון לציון

שגיא עוזרי

ירושלים

רותם קונפורטי

ראשון לציון

עידית לוי

ירושלים

דורון מדהלה

רחובות

לוהד זנדני

רחובות

דולי אביבה סיטבון

רמת השרון

השם והמחוז

תחום הסמכה
(מרחב תכנון)

מחוז ירושלים

תוקף הסמכה זו עד יום י"ח בטבת התשפ"ד ( 30בדצמבר
 ,)2023וכל עוד המוסמך משמש במשרתו בוועדה המקומית
לתכנון ובנייה במרחב התכנון שצוין.
הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח
במרחב תכנון כלשהו ,אם קיימת כזו.
כ"ב בכסלו התשפ"א ( 8בדצמבר )2020
(חמ -3-715ה)3
אברהם ברון כהן
מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .884
 2י"פ התשע"ח עמ' .922

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בתוקף סמכות שר האוצר לפי סעיף  205לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,שנאצלה לי ,2ולאחר
שעברו הכשרה מתאימה ,כאמור בסעיף  205לחוק ,אני מסמיך
את האנשים המנויים להלן למפקחים לצורך ביצוע החוק
והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

יוליה כץ

תל–אביב-יפו

אירינה קריימר

תל–אביב-יפו

דוד נימני

תל אביב-יפו

תוקף הסמכה זו עד יום י"ח בטבת התשפ"ד ( 30בדצמבר
 ,)2023וכל עוד המוסמך משמש במשרתו בוועדה המקומית
לתכנון ובנייה במרחב התכנון שצוין.
הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח
במרחב תכנון כלשהו ,אם קיימת כזו.
כ"ב בכסלו התשפ"א ( 8בדצמבר )2020
(חמ -3-715ה)3
אברהם ברון כהן
מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין

מינוי ממלאת מקום נציג מנהלת מינהל התכנון
במועצה הארצית לתכנון ולבנייה
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ז ,עמ' .884
י"פ התשע"ח עמ' .922

בתוקף סמכותי לפי סעיפים (2ב)( )3ו–48א(א) לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אני ממנה את יקירה גבאי לממלאת
מקום נציגי במועצה הארצית לתכנון ולבנייה ובוועדות
המשנה.
1
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ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ'  ;212התשע"ח ,עמ' .74

ילקוט הפרסומים  ,9334ט"ו בטבת התשפ"א30.12.2020 ,
15:49

המינוי יעמוד בתוקפו כל זמן שהיא משמשת כעובדת מינהל
התכנון.
ה' בטבת התשפ"א ( 20בדצמבר )2020
(חמ -3-7ה)1
דלית זילבר
המנהלת הכללית של
מינהל התכנון

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות (להלן  -הוועדה הארצית),
בישיבתה מס'  ,20/2020מיום א' בחשוון התשפ"א (19
באוקטובר  ,)2020החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית,
מס' תתל/55/א  -הסטת מסדרון תשתיות עילי לקווי חשמל
ראשיים  -קריית גת צפון (להלן  -התכנית) ,להערות הוועדות
המחוזיות ולהשגות הציבור.
מקום התכנית :המסדרון ימוקם מצפון לקריית גת וממערב
לכביש  ,40צפונה עד כביש  ,353ומשם לאורך כביש  353מזרחה
עד לרצועת החשמל המאושרת בתמ"א /10ג.9/
מטרת התכנית :קביעת שטח למסדרון תשתיות לקווי
חשמל מתח עליון ועל וביטול מסדרון עילי מאושר.

לתכנון ולבנייה במחוז הדרום; הפנייה לוועדה הארצית
תלווה בנימוק ובביסוס טיעונים ותיעשה באמצעות טופס
מקוון בכתובת האינטרנטhttps://forms.gov.il/globaldata/ :
@getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=Vatal
 ,planning.gov.ilאו בכתובת הדואר אלקטרוניti-tashtiyot@ :
 ,iplan.gov.ilאו בכתב למשרדי הוועדה; אין צורך בצירוף
תצהיר עורך דין .פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדואר
אלקטרוני לעיל .המשיגים יזומנו לשימוע מיד בתום תקופת
הגשת ההערות וההשגות .לצורך כך ,בפנייה ,יש לציין פרטים
מלאים ליצירת קשר :כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני,
טלפון.
עיון במסמכי התכנית :כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובתhttps:// :
 ,bit.ly/3qzqM3Vאו באתר האינטרנט של חברת חשמל:
ובמשרדי
,https://www.sysmc.co.il/1392?culture=he-IL
הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
רח' בית הדפוס  ,12ירושלים ,טל'  ,074-7578208דואר
אלקטרוני ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il :אתר הוועדה
https://www.gov.il/he/
לאומיות:
לתשתיות
;departments/topics/vatal
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ,רח'
התקווה  ,4באר שבע  ,84100טל'  ,074-7697182דואר
אלקטרוני;YafaEf@iplan.gov.il :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :דרום; מרחבי
תכנון מקומיים :שפיר ,יואב ,לכיש.

( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שפיר ,שפיר  ,79411טל'
 ,08-8508904דואר אלקטרוני;vaada@shafir.org.il :

רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום
התכנית:

( )4הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יואב ,המועצה האזורית
יואב ,צומת ראם ,טל'  ,08-8500745דואר אלקטרוני:
;eticva@yoav.org.il

גוש

חלקות
בשלמותן

חלקות בחלקן

מרחב תכנון יואב
34102

23

49 ,47 ,38 ,35 ,28 ,22 ,16

מרחב תכנון לכיש
34 ,30 ,18 ,17 ,13-11

1700

מרחב תכנון שפיר

א' בטבת התשפ"א ( 16בדצמבר )2020
(חמ -3-697ה)3

מרדכי כהן

יושב ראש הוועדה
לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר השעיה זמנית של חברה

2945

6 ,4 -2

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

2944

8 ,5 ,2

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין במחוז מרכז ,בשבתו ביום י' בטבת
התשפ"א ( 25בדצמבר  ,)2020בתיק בד"מ  ,002/2020החליט
להטיל על יעל אור ,רישיון מס'  ,26531עונש של השעיה זמנית
מעיסוק במקצוע עריכת הדין ,מיום י' בטבת התשפ"א (25
בדצמבר  )2020ועד להכרעת דין במסגרת ת"פ 55470-10-20
המתנהל בבית משפט השלום בכפר סבא.

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט ייגבר המסומן בתשריט.
הגשת הערות והשגות :כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר וכל מי שרשאי לפי סעיף  100לחוק להגיש
התנגדות לתכנית ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,רשאי
להגיש את הערותיו והשגותיו לתכנית בתוך  60ימים מיום
פרסום הודעה זו בעיתונות ,לוועדה הארצית לתכנון ולבנייה
של תשתיות לאומיות ,עם העתק למשרד הוועדה המחוזית
1

( )5הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לכיש ,נהורה ,79340
טל'  ,072-3367803דואר אלקטרוני.dana@lachish.org.il :

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשס"ב ,עמ'  ;157התשע"ב ,עמ'

ילקוט הפרסומים  ,9334ט"ו בטבת התשפ"א30.12.2020 ,
30/12/20
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י"ג בטבת התשפ"א ( 28בדצמבר )2020
(חמ )3-94
אורי אלפרסי
המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134
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הודעה בדבר השעיית חבר

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ט' בטבת התשפ"א
( 24בדצמבר  ,)2020בתיק בד"מ  ,007/2020החליט להטיל על
סרחאן עאסלה ,רישיון מס'  ,45200עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשרים וארבעה חודשים
במצטבר לעונש השעיה קיים.
תוקף ההשעיה מסיום השעיה קודמת ,מיום י"ד בשבט
התש"ץ ( 18בינואר  )2030עד יום ד' בשבט התשצ"ב ( 17בינואר
.)2032
י"ג בטבת התשפ"א ( 28בדצמבר )2020
(חמ )3-94
אורי אלפרסי
המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה על החלטת המועצה המקומית תעשייתית
מגדל תפן לאכיפת חיקוקי הסביבה
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח2008-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים (2ב) ו–(11ג) לחוק הרשויות
1
המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח2008-
(להלן  -החוק) ,החליטה המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן,
בישיבתה מיום כ"ג בכסלו התשפ"א ( 9בדצמבר  ,)2020לפעול
בתחום שיפוטה לאכיפת כל חיקוקי הסביבה לפי החוק.
כ"ט בכסלו התשפ"א ( 15בדצמבר )2020
(חמ )3-4455
סיגל שאלתיאל-הלוי
ראש המועצה המקומית
תעשייתית מגדל תפן
 1ס"ח התשס"ח ,עמ' .534

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג,1983-
ובעניין פירוק חברת חן שלי לבניה בע"מ ,ח"פ ,51-512508-6
והמבקשת :קוטיגרו שיווק ומסחר בע"מ ,ע"י ב"כ עו"ד
פאדי זעאתרה ,מרח' בר יהודה  ,7חיפה.
נמסרת בזה הודעה ,כי ביום  13.1.2019הוגשה בקשה לבית
המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל ,וכי
בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום
 ,17.1.2021בשעה .9.00
כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך ,רשאי להופיע בשעת
הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו ,לאחר שימסור
למבקשת הודעה על רצונו זה.
את ההודעה יש למסור למבקשת ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ,10.00
ביום .14.1.2021
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,תמסור המבקשת ,תמורת
תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.
פאדי זעאתרה ,עו"ד
בא כוח המבקשת

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
צילה ומיכל בוטיק את בע"מ
(ח"פ )51-156530-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה כי לוח הזכויות של גוש הרישום מס'
 ,31419הוצג היום ,למשך  30ימים ,לעיון בלשכת פקיד הסדר
המקרקעין מחוז ירושלים ,רח' יפו  ,97מרכז כלל ,קומה ,8
ירושלים  ,9434001בלשכת הממונה על המחוז ,משרד הפנים
וברשות המקומית.
י"ב בטבת התשפ"א ( 27בדצמבר )2020
דוד רוטנברג
פקיד הסדר ומפקח על
רישום המקרקעין

בבית המשפט המחוזי בחיפה
פר"ק 69208-01-19

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,10.2.2021בשעה  ,10.00אצל המפרקת ,רח' הגולן ,15
יבנה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
טניה יהב ,עו"ד ,מפרק

אקרו ש.מ 09
(ש"מ )54-028602-8

הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,27.12.2020
אקרו ש.מ  ,19ש"מ  ,54-029025-1העבירה מחצית מזכויותיה
והתחייבויותיה בשותפות ,המהוות  49.995%מהזכויות
וההתחייבויות בשותפות ,לאשדר חברה לבניה בע"מ ,ח"פ
 ,51-060976-1אשר הצטרפה כשותף מוגבל בשותפות.
שמואל סימן טוב ,מורשה חתימה בשותפות
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