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הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות
שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכותה לפי סעיף  23לחוק
שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,11959-עדכנה הממשלה
את רשימת המשרות 2שבתוספת השנייה לחוק האמור כלהלן:
( )1תחת הכותרת "משרד הכלכלה והתעשייה" ,פרט 37א -
יימחק;
( )2תחת הכותרת "משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים" ,אחרי פרט 53א יבוא:
"53ב מנהל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב".
ה' באב התשפ"א ( 14ביולי )2021
(חמ -3-1173ה)2

1
2

שלום שלמה
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשע"ז ,עמ' .42
י"פ התשע"ז ,עמ' .3986

מינוי רשות מוסמכת
לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט1979-
בתוקף סמכותי 1לפי ההגדרה "רשות מוסמכת" שבסעיף 1
לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט ,21979-אני
ממנה את עינב שמשון לרשות מוסמכת לעניין מתן רישיונות
יבוא לפי סעיף ()1(3א) לצו מתן רישיונות יבוא ,31939 ,ליבוא
מארצות שצו יבוא חופשי ,התשע"ד ,42014-לא חל על יבוא
טובין מהן לפי סעיף  )3(6לאותו הצו.
המינוי שלעיל יעמוד בתוקפו כל עוד הממונה היא עובדת
משרד הכלכלה והתעשייה.
ט' באב התשפ"א ( 18ביולי )2021
(חמ -3-144ה)1
אורנה ברביבאי
שרת הכלכלה והתעשייה
1
2
3
4

הודעה על העברת שטח פעולה ממשרד למשרד

י"פ התשי"ג ,עמ' .173
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
ע"ר  ,1939תוס'  ,2עמ' .1201
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ז ,עמ' .46

מינוי רשות מוסמכת

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט1979-

מודיעים בזה לפי סעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה החליטה ,לפי סעיף (31ד)
לחוק–יסוד :הממשלה ,2להעביר את שטח הפעולה של האגף
הבכיר לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הבדואית בנגב ושל
הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב ,ממשרד הכלכלה
והתעשייה למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "רשות מוסמכת" שבסעיף 1
לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש] ,התשל"ט ,21979-אני ממנה
את מרגלית ליבוביץ לרשות מוסמכת לעניין מתן רישיונות
יבוא לפי סעיף ()1(3א) לצו מתן רישיונות יבוא ,31939 ,ליבוא
מארצות שצו יבוא חופשי ,התשע"ד ,42014-לא חל על יבוא
טובין מהן לפי סעיף  )3(6לאותו הצו.

לפי סעיף (9א)( )11ו–(ב) לחוק הממשלה ,התשס"א,2001-
הודעה על העברת שטח הפעולה כאמור בהחלטה זו נמסרה
לכנסת.

הממונה תפעיל את סמכויותיה לפי המינוי שלעיל
בהעדרה של עינב שמשון 5והמינוי יעמוד בתוקפו כל עוד
הממונה היא עובדת משרד הכלכלה והתעשייה.

ה' באב התשפ"א ( 14ביולי )2021
(חמ -3-3281ה)12

ט' באב התשפ"א ( 18ביולי )2021
(חמ -3-144ה)1

1
2

שלום שלמה
מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;168התשס"ד ,עמ' .378
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

1

אורנה ברביבאי
שרת הכלכלה והתעשייה
1
2
3

הודעה בדבר הסמכת הוועדה המקומית דרום השרון
לוועדה מקומית עצמאית

4

י"פ התשי"ג ,עמ' .173
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,32עמ' .625
ע"ר  ,1939תוס'  ,2עמ' .1201
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ז ,עמ' .46

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

הסמכת רשות מוסמכת והסמכה להתיר יבוא טובין

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

לפי צו יבוא חופשי ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "רשות מוסמכת" שבסעיף 1
לצו יבוא חופשי ,התשע"ד( 12014-להלן  -צו יבוא חופשי) ,ולפי
סעיף (2ג)( )2לצו יבוא חופשי ,אני מסמיכה את מרגלית ליבוביץ
לרשות מוסמכת למתן רישיונות יבוא לייבוא לשון בקר ,כבד
בקר ,חלקי פנים של בשר וחלב ושמנת ,כמפורט בפרטי המכס
 02.06.9000 ,02.06.2200 ,02.06.2100ו– 04.01לצו תעריף המכס
והפטורים ומס קנייה על טובין ,התשע"ז ,22017-ולהתיר יבוא

תוקף ההסמכה מיום ג' באב התשפ"א ( 12ביולי  )2021עד
יום י"ג בטבת התשפ"ה ( 13בינואר .)2025
ג' באב התשפ"א ( 12ביולי )2021
איילת שקד
(חמ )3-5037
שרת הפנים
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

9 794
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2

ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ז ,עמ' .41
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בשר לישראל בלא הצגת תעודת כשרות בכפוף לאמור בסעיף 3
לחוק בשר ומוצריו ,התשנ"ד.31994-
המוסמכת תפעיל את סמכויותיה לפי ההסמכות שלעיל
בהעדרה של עינב שמשון ,4וההסמכות יעמדו בתוקפן כל עוד
המוסמכת היא עובדת משרד הכלכלה והתעשייה.
ט' באב התשפ"א ( 18ביולי )2021
(חמ -3-552ה)2
אורנה ברביבאי
שרת הכלכלה והתעשייה
 1ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
 2ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ז ,עמ' .41
 3ס"ח התשנ"ד ,עמ' .104
 4י"פ התשפ"א ,עמ' .9794

הסמכת רשות מוסמכת והסמכה להתיר יבוא טובין
לפי צו יבוא חופשי ,התשע"ד2014-
בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "רשות מוסמכת" שבסעיף
 1לצו יבוא חופשי ,התשע"ד( 12014-להלן  -צו יבוא חופשי),
ולפי סעיף (2ג)( )2לצו יבוא חופשי ,אני מסמיכה את עינב שמשון
לרשות מוסמכת למתן רישיונות יבוא לייבוא לשון בקר ,כבד
בקר ,חלקי פנים של בשר וחלב ושמנת ,כמפורט בפרטי המכס
 02.06.9000 ,02.06.2200 ,02.06.2100ו– 04.01לצו תעריף המכס
והפטורים ומס קנייה על טובין ,התשע"ז ,22017-ולהתיר יבוא
בשר לישראל בלא הצגת תעודת כשרות בכפוף לאמור בסעיף 3
לחוק בשר ומוצריו ,התשנ"ד.31994-
ההסמכות שלעיל יעמדו בתוקפן כל עוד המוסמכת היא
עובדת משרד הכלכלה והתעשייה.
הסמכתה של פאני דוויק הכהן להתיר יבוא טובין לפי סעיף
(2ג)( )2לצו יבוא חופשי  -בטלה.4
ט' באב התשפ"א ( 18ביולי )2021
(חמ -3-552ה)2
אורנה ברביבאי
שרת הכלכלה והתעשייה
 1ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
 2ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ז ,עמ' .41
 3ס"ח התשנ"ד ,עמ' .104
 4י"פ התשע"ז ,עמ' .9096

אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד :הממשלה
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב) לחוק–יסוד :הממשלה,1
אני אוצלת את סמכותי לתת רישיונות לייבוא בשר שלא
ניתנה לגביו תעודת הכשר לפי סעיף  3לחוק בשר ומוצריו,
התשנ"ד ,21994-לעובדי משרד הכלכלה והתעשייה אשר
הוסמכו להתיר יבוא בשר לישראל בלא תעודת כשרות לפי
סעיף (2ג)( )2לצו יבוא חופשי ,התשע"ד.32014-
אצילת הסמכות שלעיל תעמוד בתוקפה כל עוד הנאצלים
הם עובדי משרד הכלכלה והתעשייה.
ט' באב התשפ"א ( 18ביולי )2021
(חמ -3-17ה)1
אורנה ברביבאי
שרת הכלכלה והתעשייה
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ' .158
ס"ח התשנ"ד ,עמ' .104
ק"ת-שיעורי מק"ח ,התשע"ד ,עמ' .46
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מינוי חבר בוועדת הסניגוריה הציבורית
לפי חוק הסניגוריה הציבורית ,התשנ"ו1995-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )2לחוק הסניגוריה
הציבורית ,התשנ"ו ,11995-אני ממנה את אליקים רובינשטיין,
המשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס ,לחבר בוועדת
הסניגוריה הציבורית ,מיום י' באלול התשפ"א ( 18באוגוסט
.)2021
תוקף המינוי לחמש שנים.
ט"ז בסיוון התשפ"א ( 27במאי )2021
(חמ )3-2707
אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון
1

ס"ח התשנ"ו ,עמ' .8

הודעה על הסמכת פקחים
לפי צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות
רחצה מוכרזים) ,התשע"ו2016-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  10לצו הסדרת
מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים),
התשע"ו( 12016-להלן  -הצו) ,הסמכתי את האנשים המופיעים
ברשימה להלן לפקחים לעניין הצו בתחום האיגוד כמשמעותו
בתוספת הראשונה לחוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת,
התשס"ח.22008-
אחמד ענן

ורד מנור

איתי משיח

האשם זועבי

שירז בורוס

ראם עמרם.

הסמכתי זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
בתפקידם באיגוד ערים כנרת.
ב' באב התשפ"א ( 11ביולי )2021
(חמ )3-4899
עידן גרינבאום
יושב ראש איגוד ערים כינרת
1
2

ק"ת התשע"ו ,עמ' .878
ס"ח התשס"ח ,עמ' .450

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג( )6ו–( )8לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות (להלן  -הוועדה
הארצית) ,בישיבתה מס'  ,9/2021מיום כ"ז בסיוון התשפ"א
( 7ביוני  ,)2021החליטה על העברת תכנית לתשתית לאומית
תתל/36/א  -מיתקן התפלה שורק ( 2להלן  -התכנית) ,להערות
הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.
מטרת התכנית :הקמת תחנת כוח קטנה וחיבורה לרשת
ההולכה הארצית ולקווי גז במיתקן התפלה "שורק  ,"2התוויית
רצועת גז טבעי למיתקן "שורק  "2והוספת שטחי התארגנות.
________________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ב ,עמ' .212

9795

עיקרי הוראות התכנית:
( )1שינוי הוראה בדבר מיקום יחידת ייצור אנרגיה
בתחום מיתקן ההתפלה;
( )2שינוי חלוקה לתאי שטח;
( )3קביעת תנאים למתן היתר בנייה;
( )4קביעת אמצעים למזעור מפגעים סביבתיים בעת
ההקמה;
( )5קביעת תנאים להפעלת תחנת הכוח.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מחוז :מרכז; מרחבי
תכנון מקומיים :שורקות גלילית מחוז המרכז.

לאומיותhttps://www.gov.il/he/departments/topics/ :
;vatal
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,רח' הרצל
 ,91קריית הממשלה ,קומה ג' ,רמלה ,טל' ,08-9788444
דואר אלקטרוני;Mer-tichnun@iplan.gov.il :
( )3הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שורקות ,גבעת ברנר
 ,60948טל'  ,08-9348940דואר אלקטרוניavna1@bezeqint. :
.net
כ"ד בתמוז התשפ"א ( 4ביולי )2021
(חמ -3-697ה)3
נאוה אלינסקי רדאעי
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה
לתשתיות לאומיות

רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום
התכנית:
גוש

סוג גוש

חלק/כל הגוש

חלקות בחלקן

4073

מוסדר

חלק

49 ,2 ,1

4074

מוסדר

חלק

32

5270

מוסדר

חלק

20

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול ,במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט יגבר 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 לתכנון ולבנייה במחוז מרכז; 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 האלקטרוניti-tashtiyot@ :
 ,iplan.gov.ilאו בכתב למשרדי הוועדה; אין צורך בצירוף
תצהיר עורך דין .פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדואר
אלקטרוני לעיל; המשיגים יזומנו לשימוע מייד בתום תקופת
הגשת ההערות וההשגות .לצורך כך ,בפנייה ,יש לציין פרטים
מלאים ליצירת קשר :כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני,
טלפון.
עיון במסמכי התכנית :כל מעוניין רשאי לעיין במסמכי
התכנית על ידי סריקת הברקוד בהודעה זו או באתר האינטרנט
של מינהל התכנון בכתובת ,https://bit.ly/2UrAPfS :באתר
האינטרנט של http://www.ide-tech.com/en/sorek- :IDE
 ,/2-documents-2ובמשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות ,רח'
בית הדפוס  ,12ירושלים ,טל'  ,0747578208דואר אלקטרוני:
 ,ti-tashtiyot@iplan.gov.ilאתר הוועדה לתשתיות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק
לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט המחוזי
בירושלים ,בשבתו ביום י' בתמוז התשפ"א ( 20ביוני ,)2021
בתיק עב"י ( 30912-01-21בד"א  ,)41/20החליט להטיל על
עורך דין יהושע רוזנצוויג ,רישיון מס'  ,29318עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודשיים בניכוי
השעיה שכבר רוצתה.
תוקף ההשעיה מיום י"ב באב התשפ"א ( 21ביולי  )2021עד
יום כ"ט באלול התשפ"א ( 6בספטמבר .)2021
י"ב באב התשפ"א ( 21ביולי )2021
(חמ )3-94

1

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

הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין
בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה
אקרו אביב בנוח 2-16
(ש"מ )54-029026-9
הודעה בדבר שינויים בשותפות
נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף  60לפקודת
השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה ,1975-כי ביום ,18.7.2021
אקרו ש.מ ,12 .ש"מ  ,54-028850-3שהיא שותף מוגבל בשותפות,
העבירה את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה בשותפות ,המהוות
 99.99%מהזכויות וההתחייבויות של השותפים בשותפות,
לאקרו התחדשות בתל אביב ,ש"מ  )66.66%( 54-030402-9ולאביב
בנח  2-16תל אביב ,ש"מ  ,)33.33%( 54-030800-4אשר הצטרפו
כשותפים מוגבלים בשותפות.
שמואל סימן טוב ,מורשה חתימה בשותפות
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