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הודעה על אצילת סמכות הממשלה לשר הפנים 
ולשר הבריאות

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()12(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
33)א(  התשס"א-12001, כי בתוקף סמכות הממשלה לפי סעיף 
לחוק–יסוד: הממשלה2, החליטה הממשלה לאצול לשר הפנים 
ולשר הבריאות את סמכות הממשלה למנות יושב ראש לוועדת 
החריגים ויושב ראש לוועדת ההשגות לפי  סעיף 7א)י( לחוק   
החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות 
החריגים  ועדת  שבראש  כך  התש"ף-32020,  שעה(,  )הוראת 
רשות האוכלוסין  עובדים של   יעמדו  ועדת ההשגות  ובראש 
של  העובדים  במקום  וזאת  הבריאות,  משרד  ושל  וההגירה 
שרת  ידי  על  שמונו  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  משרד 

התחבורה והבטיחות בדרכים.

כ"ב באייר התשפ"א )4 במאי 2021(
)חמ 3-3281-ה26(                        צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה   
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התש"ף, עמ' 266.  3

מינוי רשם מקרקעין
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט -1969 

המקרקעין,  לחוק  116)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מקרקעין  לרשם  דביר  אלון  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 
כל  של  הפעולה  אזורי  את  יכלול  סמכותו  אזור  כי  וקובע 

הלשכות לרישום המקרקעין.

זה יעמוד בתוקפו עד לסיום תפקידו של המתמנה  מינוי 
במשרד המשפטים.

כ"א באייר התשפ"א )3 במאי 2021(
)חמ 3-295-ה6(                         בנימין גנץ

שר המשפטים   
ס"ח התשכ"ט, עמ' 259; התשל"ד, עמ' 135.  1

הודעה בדבר הסמכת הוועדה המקומית קצרין 
לוועדה מקומית עצמאית 

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

והבנייה,  לחוק התכנון  31א)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ה- 11965 )להלן - החוק(, ולאחר קבלת חוות הדעת של 
מנהלת  והמלצות  הבקרה  ויחידת  לממשלה  המשפטי  היועץ 
המחוזית  הוועדה  ראש  ויושב  הפנים  במשרד  התכנון  מינהל 
את  מסמיך  אני  לחוק,  ו–)ד(  31א)ג(  סעיפים  לפי  צפון  מחוז 
מקומית  לוועדה  קצרין  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

עצמאית.

תוקף ההסמכה מיום כ"ד בניסן התשפ"א )6 באפריל 2021( 
עד יום ל' בתשרי התשפ"ב )6 באוקטובר 2021(.

כ"ד בניסן התשפ"א )6 באפריל 2021(
)חמ 3-5037(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ד, עמ' 474.

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מבחן  לקציני  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לעניין הפקודה האמורה:
ירדן רוזנפלד, מס' רישום 40728, במחוז תל אביב והמרכז;  )1(

עטרה זית רצין, מס' רישום 23584, במחוז חיפה והצפון;  )2(
חיפה  במחוז   ,40076 רישום  מס'  טישצ'נקו,  אנסטסיה   )3(

והצפון;
אינאס סמעאן, מס' רישום 20829, במחוז חיפה והצפון;  )4(
זינה סולימאן, מס' רישום 38191, במחוז חיפה והצפון.  )5(

א' באייר התשפ"א )13 באפריל 2021(
)חמ 3-141-ה1(                        איציק שמולי

שר העבודה הרווחה    
והשירותים החברתיים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מבחן  לקציני  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ט-11969, 

לעניין הפקודה האמורה:
אביב  תל  במחוז   ,38317 רישום  מס'  פאיגנבוים,  אלון   )1(

והמרכז;
ניצן עמויאל, מס' רישום 40508, במחוז תל אביב והמרכז;  )2(

שירה שהרבני, מס' רישום 40537, במחוז תל אביב והמרכז.  )3(
כ"א באייר התשפ"א )3 במאי 2021(

)חמ 3-141-ה1(                        איציק שמולי
שר העבודה הרווחה    
והשירותים החברתיים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  מינוייהם של  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן לעניין הפקודה האמורה:
ענבל קארה, מס' רישום 222317, במחוז ירושלים;  )1(

עטרה רחל שכטר, מס' רישום 336946, במחוז ירושלים;  )2(
נועה קירשנר, מס' רישום 428931, במחוז תל אביב והמרכז;  )3(

לירון מלכה, מס' רישום 532974, במחוז תל אביב והמרכז;  )4(
שמואל אחיה ורהפטיג, מס' רישום 616740, במחוז ירושלים.  )5(

כ"א באייר התשפ"א )3 במאי 2021(

)חמ 3-141-ה1(                         איציק שמולי
    שר העבודה הרווחה 
והשירותים החברתיים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

2  י"פ התשע"ב, עמ' 5859. 

י"פ התשע"ט, עמ' 6356.  3

י"פ התשע"ג, עמ' 5908.  4

י"פ התשע"ט, עמ' 13298.  5

י"פ התשע"ו, עמ' 9399.  6
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ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
מטה  הרשומים  מינוייהם של  את  מבטל  אני  התשכ"ט-11969, 

לקציני מבחן:

נור ספורי, מס' רישום 237112, במחוז תל אביב והמרכז.  )1(

רעות מור, מס' רישום 335773, במחוז תל אביב והמרכז.  )2(

מנאר בוחארי, מס' רישום 44985, במחוז תל אביב והמרכז.  )3(

א' באייר התשפ"א )13 באפריל 2021(
)חמ 3-141-ה1(                       איציק שמולי

שר העבודה הרווחה    
והשירותים החברתיים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א, עמ' 88.  1

2  י"פ התש"ף, עמ' 5514.

י"פ התש"ף, עמ' 4884.  3

י"פ התשס"א, עמ' 2634.  4

ייפוי כוח לפקיד יערות
לפי פקודת היערות

 - )להלן  היערות1  לפקודת   23 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
יערות  פקיד  בכר,  בצלאל  של  כוחו  את  מייפה  אני  הפקודה(, 
בכופר  עבירה  עונש  להמיר  לפקודה,  ו–23   18 סעיפים  לעניין 
כסף ולהורות כיצד לפעול לגבי תוצרת וחפצים תפוסים, והכול 

בהתאם לאמור בסעיף 23 לפקודה.

משמש  המורשה  עוד  וכל  חתימתו  מיום  המינוי  תוקף 
במשרתו האמורה.

כ"ז באדר התשפ"א )11 במרס 2021(
)חמ 3-1385(                          אלון שוסטר

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; ס"ח התשע"ב, עמ' 130.  1 

מינוי פקח
לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 

הנצחה, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לחוק גנים לאומיים, שמורות 
התשנ"ח-11998,  הנצחה,  ואתרי  לאומיים  אתרים  טבע, 
בהסכמת השרה להגנת הסביבה, אני ממנה את פקח הרשות 
לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, יוחנן ששון, לבצע תפקידי 

פיקוח ואכיפת חוק לפי חוק הגנת הצומח, התשט"ז-21956.

שיינתנו  להוראות  בהתאם  הפקח  יפעל  תפקידו  בביצוע 
מפעם לפעם על ידי מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת 
ופיתוח הכפר, או מי שהוא הסמיך לעניין  במשרד החקלאות 

זה.

בדצמבר   31( התשפ"ב  בטבת  כ"ז  יום  עד  זה  מינוי  תוקף 
2021( וכל עוד המתמנה מכהן בתפקידו.

י' באייר התשפ"א )22 באפריל 2021( 
)חמ 3-474-ה5(

אלון שוסטר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.   1 

ס"ח התשט"ז, עמ' 79.    2

מינוי מנהלת בחירות
לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה-1965

המקומיות  הרשויות  לחוק   29 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף 
לאה  את  ממנה  אני  לי2,  שנאצלה  התשכ"ה-11965,  )בחירות(, 
לקראת  חורפיש  המקומית  במועצה  בחירות  למנהלת  מרקו 
הבחירות המיוחדות  שיתקיימו ביום י"ב בתמוז התשפ"א )22 

ביוני 2021(.
כ"א באייר התשפ"א  )3 במאי 2021( 

)חמ 3-1278-ה1(                          מרדכי כהן

המנהל הכללי של משרד הפנים  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.  1 

י"פ התשס"ה, עמ' 801.  2 

הודעה בדבר בחינות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )בחינות בדיני 

ישראל ובאתיקה מקצועית(, התשל"ג-1973

ושירותי  פרטיים  חוקרים  לתקנות  1)ב(  לתקנה  בהתאם 
מקצועית(,  ובאתיקה  ישראל  בדיני  )בחינות  שמירה 
ישראל  בדיני  בחינות  כי  בזה  מודיעה  אני  התשל"ג-11973, 
ובאתיקה מקצועית יתקיימו ביום ראשון, ג' בתמוז התשפ"א )13 
ביוני 2021(, בשעה 11.00, במכללת רמת גן; רח' פנחס רוטנברג 

87, רמת גן; הבחינה תתקיים על גבי מחשב.

רשאי להיבחן מי שהגיש בקשה בכתב להיבחן עד 15 ימים 
לפני קיומה של הבחינה ועומד בכל התנאים המצטברים האלה:

עבר בדיקת רישום פלילי מטעם המחלקה לרישוי חוקרים  )א( 
פרטיים ושירותי שמירה;

פטרה  שמירה  ושירותי  פרטיים  חוקרים  לרישוי  הוועדה  )ב( 
לפחות  חודשים   18( ההתאמנות  תקופת  ממחצית  אותו 
מחצית  לפחות  שסיים  או  חודשים(   36 של  תקופה  בתוך 

מתקופת התאמנותו באישור הוועדה;

פרטיים  חוקרים  לרישוי  המחלקה  באתר  לבחינה  נרשם  )ג( 
ושירותי שמירה.

ט"ז באייר התשפ"א )28 באפריל 2021(

)חמ 3-2319-ה4(                        רוחמה סיני
מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים   

פרטיים ושירותי שמירה  
ק"ת התשל"ג, עמ' 9; התשע"ג, עמ' 1318.  1

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי מחוזי של 
לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום כ"ד באייר התשפ"א )6 
במאי 2021(, בתיק בד"מ 014/2020, החליט להטיל על עורך דין 
מעיסוק  השעיה  של  עונש   ,56237 מס'  רישיון  דקואר,  אליאס 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.
תוקף ההשעיה מיום כ"ד באייר התשפ"א )6 במאי 2021( 

עד יום כ"ז באב התשפ"א )5 באוגוסט 2021(.
כ"ט באייר התשפ"א )11 במאי 2021(

)חמ 3-94(                                       אורי אלפרסי
המנהל הכללי של   
לשכת עורכי הדין  

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1
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הודעה על הסמכת פקחית אכיפה סביבתית והסמכה 
למסור הודעות תשלום קנס

לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008 ולפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח 

משולב[, התשמ"ב-1982
לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
באדר  ט'  ביום  הסמכתי  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
המקומית  המועצה  עובדת  את   )2021 בפברואר   21( התשפ"א 
מבשרת ציון )להלן - המועצה(, מעיין פילבר, לאחר שקיבלה 
פיקוח  ביצוע  לשם  לפקחית  כדין,  לכך  מתאימה  הכשרה 
ואני מקנה  איכות הסביבה בתחום המועצה,  ואכיפה בתחום 
לצורך  החוק  בהוראות  כמפורט  הסמכויות  כל  את  בזה  לה 
חיקוק   - )להלן  בחוק  כהגדרתם  הסביבה  חיקוקי  על  פיקוח 

סביבה(, בתחום המועצה. 
כמו כן, בתוקף סמכותי לפי סעיף 228)ב( לחוק סדר הדין 
את  מסמיך  אני  התשמ"ב-21982,  משולב[,  ]נוסח  הפלילי 
הפקחית האמורה למסור הודעות תשלום קנס לעניין עבירות 

על חיקוקי סביבה שנקבעו כעבירות קנס. 
שבו  למועד  עד  או  לביטולה  עד  זו  הסמכה  של  תוקפה 

תחדל העובדת לכהן בתפקידה, לפי המוקדם משניהם.
ט' באדר התשפ״א )21 בפברואר 2021(

)חמ 3-4029(                          יורם שמעון
ראש המועצה המקומית    

  מבשרת ציון 
ס"ח התשס"ח, עמ' 531.  1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2

הסמכת פקחים והסמכה למסור הודעות תשלום קנס
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 
פקחים(, התשס"ח-2008, ולפי חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח 

משולב[ התשמ"ב-1982

המקומיות  הרשויות  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)אכיפה סביבתית - סמכויות פקחים(, התשס"ח-12008 )להלן - 
החוק(, אני מסמיכה את עובדי עיריית אור יהודה ששמותיהם 
לפקחים  לכך,  מתאימה  הכשרה  קיבלו  ואשר  להלן  מפורטים 
)להלן  בחוק  כהגדרתם  סביבה  חיקוקי  ביצוע  על  פיקוח  לשם 
- חיקוקי סביבה(, בהתאם להוראות החוק בתחום עיריית אור 

יהודה:

ברק בסון   

פדולייב קסניה   

קרסיוב ויטלי.   

סמכותי  בתוקף  בחוק,  המנויות  הסמכויות  על  נוסף 
משולב[,  ]נוסח  הפלילי  הדין  סדר  לחוק  228)ב(  סעיף  לפי 
כאמור  הפקחים שהוסמכו  את  מסמיכה  אני  התשמ"ב-21982, 
חיקוק  על  לעבירה  בנוגע  קנס  תשלום  הודעת  למסור  לעיל, 

סביבה שנקבע לגביה כי היא עבירת קנס.

עובדים  המוסמכים  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בעיריית אור יהודה.

כ"ב באייר התשע"א )4 במאי 2021(
)חמ 3-4029(                         ליאת שוחט

ראש עיריית אור יהודה  
ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשע"ז, עמ' 500.  2

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

י.ע. שייש מסוגנן )1997( בע"מ
)ח"פ 51-248667-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,24.4.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
אורי עזרא, מרח' מצדה 9, קומה 12, בניין ב.ס.ר 3, בני ברק, מפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,6.6.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 14.00, אצל קופרברג, עזרא ושות', בכתובת הנ"ל, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

אורי עזרא, רו"ח, מפרק

אלי גור עורך דין
)ח"פ 51-195967-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 30.6.2021, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' דרך מנחם 
בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי גור, מפרק

חלקה 65 בגוש 6675 בע"מ
)ח"פ 51-036567-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קונפינו  גלילי  אפרתי  אצל   ,11.00 בשעה   ,1.7.2021 ביום  תתכנס 
ושות', רח' הארבעה 28, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דינה אפרתי, מפרקת
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