רשומות

ילקוט הפרסומים
5158

ט׳ באדר א׳ התשס״ג
עמוד
הכרזה לפי פקודת מניעת טרור

1482

הודעה בדבר התפטרות מועמד לכנסת
השש עשרה

1482

הודעה על הארכת מינוי ממלא מקום לסניגור
1482
העיבור הארעי
הודעה על מינוי סגן נשיא לפי חוק בתי המשפט 1482 ...
1482
מינוי שופטים לבית המשפט לעניני משפחה
תיקון ההודעה על הרכב הועדה לבחירת שופטים 1482 ...
,

הודעה על הקמת ועדה להטלת עיעום כספי לפי
חוק איסור הלבנת הון

1483

הודעה בדבר אישור גוף עיבורי לפי תקנות הביטוח
הלאומי)מתנדבים(

1483

הודעה בדבר הרשאת גוף להפנות מתנדבים לשירות
למטרה עיבורית או לאומית

1483
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הודעה על מינוי פוסקים רפואיים לפי תקנות הביטוח
 ...ג48ו
הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(
הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי
תקנות הביטות הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת
אתוזי נכות רפואית ,מינוי ועדות לעררים
1483
והוראות שונות(
הודעה על מינוי פקיד גביה לפי חוק הביטוח
1483
הלאומי
הודעה על ביטול מינוי פקיד גביה לפי החוק
1484
האמור
הסמכת מפקחים לפי חוק איסור נהיגה ברכב
1484
בחוף הים
1484
מינוי מפקח לפי חוק העבירוה המינהליות
1484
הודעה בדבר החזר תוקף זכות מטפחים
1484
מינוי ועדת ערר לארנונה )תמרה(

הועדה מיום כ״ב באב התשםי׳ב ) 51ביולי  .(2002ומיום כ״ו
בכסלו התשס״ג )ו בדצמבר .(2002

הכרזה
לפי פקודת מניעת טרור ,התש״ח 948-ו
בתוקף סמכותה לפי סעיף  8לפקודת מניעת טרור,
ז;תש״ח ,'1948-ונוסף על ההכרזות שהודעה עליהן פורסמה
: 1׳ילקוטי הפרסומים התשמ״ו ,עמי  ,1436התשמ״ט ,עמי ,3474
התשנ״ד ,עמי  ,2786התשנ״ח ,עמי  ,2314התשס״ב ,עמי 800
ועמי  ,3732מכריזה הממשלה כי חבר האנשים כמפורט להלן
יזוא ארגון טרוריסטי:
ועדת המורשת״  -לגינת אלתראת ,המוכרת גם בשמות:
״ועדת התודעה האיםלאמית״  -״לגינת על תוועיה אל
אסלאמיה״:
״תנועת התיקון והצדק האיםלאמית״  -״גימעיית אל
אצלאח אלהייריה אל אסלאמיה״:
עמותת ״אלסנאבל״:

נ

•יהיה שמם אשר יהיה מזמן לזמן ,לרבור .בל פלגיו וכל
סניף ,מרכז ,ועד .קבוצה ,סיעה .תא או מוסד.
־׳ באדר א־ התשם״ג ) 10בפברואר (2003
:

״

מ

1 2 8 8

־

ג (

אהרן לישנסקי

מזכיר הממשלה )בפועל(
עייר התש״ח ,תוס׳ א; עמי .73

תוקף המינוי לשלושה חודשים ,החל ביום ל• בשבט
התשס״ג ) 2בפברואר .(2003
ל׳ בשבט התשס״ג ) 2בפברואר (2003
מאיר שטרית

)דומ (3-2707

שר המשפטים
ויושב ראש ועדת הסניגורית הציבורית

הודעה על מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשנל״ד984-ו
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט ינוסח משולב[.
התשמ״ד ,'1984-אני מודיע שבתוקף סמכותי לפי סעיף 9
לחוק האמור ובהסכמת בית המשפט העליון .מיניתי את
רפאל כרמל ,ת״ז  ,052166253שופט של בית משפט שלום.
לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחו! ירושלים .מיום
כ־ט בשבט התשס״ג )ו בפברואר  !2003עד יום י״ב בשבט
התשם״ז )ו 3בינואר .(2007
כ״ד בשבט התשס״ג ) 27בינואר (2003
)דומ (3-00

מאיר שטרית

שר המשפטים
סייח התשמ״ד ,עמי  :198התשנ״ב ,עמי .68

הודעה בדבר התפטרות מועמד לכנסת
השש עשרה
לפי חוק הבחירות לכנסת ונוסח משולב[ ,התשכ״ט969-ו

מינוי שופטים לבית המשפט לעניני משפחה

בהתאם לסעיף )87א( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח
משולב[ ,התשכ״ט ,'1969-נמסרת בזה הודעה כי נתן
שרנסקי ,מרשימה ישראל בעליה .התפטר ביום די באדר א׳
התע\ס״ג ) 6בפברואר .(2003

לפי חוק בית המשפט לעניני משפחה .התשנ״ה995-ו

הודעתי מיום ג׳ באדר א׳ התשס״ג ) 5בפברואר (2003
בדבר תוצאות הבחירות לכנסת השש עשרה תתוקן
גהתאם.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  0)2לחוק בית המשפט
לעניני משפחה ,ההשנ יה 1995-י ,ובהסכמת בשיא בית
המשפט העליון ,אני ממנה ב1ה את:

2

הי באדר א׳ התשס״ג ) 7בפברואר (2003
וחמ (3-16

מישאל חשין

שופט בית המשפט העליון
ושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת השש עשרה
סייח התשכ״ט ,עמי .103
י״פ התשס״ג ,עמי ״.140

שאול מנהיים ,ת״ז 065535189
אהוד קפלן .ת־ז 05497210
שופטים של בית משפט שדים ,לדון בבי:׳־:, .־••:.פה
לעניני משפחה ,החל ביוס ל׳ בשבט ההשסיג ! 2בנ::.וי.׳׳
.(2003
כ״ד בשבט התשם״ג ) 27בינואר 12003
)חמ (3-2666

מאיר שטרית

שר המשפטים

סייח התשנ״ה ,עמי .393

הודעה על הארכת מינוי ממלא מקום לסניגור
הציבורי הארעי

תיקון ההודעה על הרבב הועדה לבחירה
שופטים

לפי חוק הסניגורית הציבורית .התשנ״ו1995-

לפי חוק בתי המשפט ונוסח משולב; התשמיד984-ו

מודיעים בזה כי בתוקף סמכותה לפי סעיפים ב ו־)6א(
לחוק הסניגורית הציבורית ,התשנ״ו995-ו' ,החליטה ועדת
הסויגוריה הציבורית ,ביום ל׳ בשבט התשס״ג  21בפברואר
 (2003להאריך את מינויו של עורך דין דורי פינטו ,כממלא
מקום הסניגור הציבורי הארצי ,וזאת בהמשך להחלטות

בהתאם לסעיף  (4)6לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[,
התשמ״ד , 1984-אני מודיע כי החל ביום ד בטבת התשס״ג
) 12בדצמבר  .(2002השתנה הרכב הועדה לבחירת שופטים .

סייח התשנ״ו ,עמי .8
1482

י

2

ם״ת התשמ״ד ,עמי .198
י״פ התשס״א עמי  :2632התשס״ב עמי .3926
ילקוט הפרסומים  ,5158ט׳ באדר א׳ התשס״ג11.2.2003 ,

ובמקום ״שמואל םמואל ,עורך דין״ בא ״בנימין לוינבוק,
עורך דין״.
:.״ד בשבט התשס״ג ) 27בינואר (2003
)חמ (3-814

מאיד שטרית

שר המשפטים

הודעה על הקמת ועדה להטלת עיצום כספי
לפי חוק איסור הלבנת הון ,התש״ס2000-
אני מודיע בזאת כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  13לחוק
איסור הלבנת הון ,התש״ס ,'2000-הקמתי ועדה להטלת
עיצום כספי לגבי בנק הדואר ,בהרכב כמפורט להלן:
הממונה לענין בנק הדואר ,עמי טלמור ,ת״ז - 003271 129
יושב ראש:
ברוריה מנדלםון ,ת״ז  ,015166879עובדת משרד התקשורת,
לפי מינוי של הממונה  -חברה:
שמשון אלבק ,ת״ז  ,56737026משפטאי ,לפי מינוי של שר
המשפטים  -חבר.

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים

לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי
עבודה( ,התשט״ז1956-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה ו לתקנות
הביטות הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(,
התשט״ז956-ו' ,כללתי ברשימת הפוסקים הרפואיים את
דיר עירית הדם הלפרין ,ת״ז .000706036
ט״ז בשבט התשס״ג ) 19בינואר (2003
)תמ -89ג(
שלמה

בניזרי

שר העבודה והרווחה
ק״ת התשט״ז ,עמי  ;864התשנ״ח .עמי .894

2

ל׳ בשבט התשם״ג ) 2בפברואר (2003
)חמ (3-3166
ראובן ריבלין
שר התקשורת
סייח התש״ס ,עמי  :293התשס״ב ,עמי .386
י״פ התשס״ב ,עמי ) 5611עמי .(3730

הודעה על מינוי חברי ועדה רפואית לעררים
לפי תקנות הביטות הלאומי )ביטות נכות( )קביעת אחוזי
נכות רפואית ,מינוי ועדות לעררים והוראות ׳שונית(,
התשמ״ד1984-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  19לתקנות
הביטוח הלאומי )ביטות נכות( )קביעת אתוזי נכות רפואית,
מינוי ועדות לעררים והוראות שונות( ,התשמ״ד984-ו',
קבעתי שהרופאים ששמותיהם מפורטים להלן ייכללו
ברשימת חברי ועדה רפואית לעררים:

1

דייר
דייר
דייר
דייר

הודעה בדבר אישור גוף ציבורי
לפי תקנות הביטוח הלאומי )מתנדבים( ,התשל״ח1978-
אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי תקנה ג)ב> לתקנות
הביטוח הלאומי )מתנדבים( ,התשל״ח978-ו' ,אישרתי את
הדסה ישראל )עייר( .כגוף ציבורי לענין סעיף  287לחוק
הביטוח הלאומי ]נוסח מיטולב[ ,התשנ״ה995-ו .

אילן חברון ,ת״ז 056816580
לאוניד רודניק ,ת״ז 6421810ו0
יוסף רםולי ,ת״ז 51287621
רבחי אבו דאלו ,ת״ז 053808721

ט״ז בשבט התשס״ג )9ו בינואר (2003
)חמ (3-614

שלמה בניזרי

2

ישר העבודה והרווחה
ק״ת התשמ״ד ,עמי 377ו.

ט״ז בשבט התשס״ג ) 19בינואר (2003
)

ה

מ

6 8 4

־

> 5

שלמה בניזרי

שר העבודה והרוותה
ק״ת ההשל״ח ,עמי  :1629התש״ם ,עמי .447
סייח התשנ״ה ,עמי .210

2

הודעה בדבר הרשאת גוףו להפנות מתנדבים
לשירות למטרה ציבורית או לאומית
לפי תקנות הביטו״ הלאומי )ילד המשרת בהתנדבות
בשירות למטרה ציבורית או לאומית( ,התשנ״ז997-ו
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה  3לתקנות
הביטוח הלאומי )ילד המשרת בהתנדבות בשירות למטרה
ציבורית או לאומית( ,התשנ״ז997-ו' ,הרשיתי את המכבי
הצעיר יע״ר; להפנות מתנדבים לשירות למטרה ציבורית או
לאומית לענין פסקה ) (4להגדרה ״ילד״ שבסעיף  238לחוק
הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[ ,התשנ״ה. 1995-
2

ט״ ז

בשבט

התשס״ג ) 19בינואר (2003

..חמ (3-2760

שלמה בניזרי

שר העבודה והרוותה
2

_[

הודעה על מינוי פקיד גביה
לפי תוק הביטות הלאומי ]נוסת משולב[ ,התשניה1995-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף <367ב( לחוק
הביטוח הלאומי ]נוסת משולב[ ,התשנ״ה995-ו' ,מונו
המנויים להלן לפקידי גביה לענין פקודת המסים ;גביה(':
רות גוב ,ת״ז 57908998
יהודית שטיין ,ת״ז 57369399
מלכה שטרן ,ת״ז 26014746
שמעון וקנין ,ת״ז 63656839
אינה קלינר ,ת״ז 307430876
ט״ז בשבט התשס״ג ) 19בינואר (2003
)

ח

מ

2 2 9

־

ג (

שלמה בניזרי

שר העבודה והרווחה
י סייח התשנ״ה .עמי .210
חוקי א״י .כרך ב׳ ,עמי .1734
2

ק״ת התשנ״ז ,עמי .474
סייח ההשנ״ה ,עמי  ;210התשנ״ו ,עמי .131

ילקוט הפרסומים  ,5158ט׳ באדר א׳ התשס״ג11.2.2003 ,

1483

הודעה על ביטול מינוי פקיד גביה
ל!י חוק הביטוח הלאומי ננוסח משולב[ ,התשנ״ה995-ו
בתוקף סמכותי לפי סעיף )367ב( לחוק הביטוח הלאומי
]נו! זח משולב[ ,התשנ״ה99.5-ו' ,אני מבטל את מינויה של
טל לוי ,ת״ז 601ג , 02946לפקיד גביה לענין פקודת המסים
)גניה( .
2

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו
יחדל המתמנה לכהן בעיריית קרית אתא ,לפי המוקדם
שבהם.
י״ז בשבט התשס״ג ) 20בינואר (2003
)דומ (3-1923

5

טי" בשבט התשס״ג ) 19בינואר (2003
)חון (3-229
שר העבודה והרווחה
סייח התשנ״ה ,עמי 207
י״פ התשס״ג ,עמי .235
חוקי א״י ,כרך ב׳ ,עמי .1734

ראש עיריית קריה אהא

שלמה בניזרי

הודעה בדבר החזר תוקף זכות מטפחים ־
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמתים ,התשל״ג1973-
אני מודיע בזה בהתאם להוראות סעיפים  77ו־8ד
לחוק זבות מטפחים ,התשל״ג973-ו' ,על החזר תוקף זבות
מטפחים אשר יתול ,כמפורט להלן:

מפקחים
הסמכת
•וי
לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים ,התשנ״ז997-ו
בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיף )4א( לחוק איסור
נהי!:ה ברכב בתוף הים ,התשנ״ז997-ו' )להלן  -החוק(,
שהואצלה לי  ,אני מסמיך את האנשים המפורטים להלן
לנפקתים לענין החוק:
2

מס׳ זהות

הגוף

השם

69175469
53988465
69692101

עיריית הרצליה
עיריית הרצליה
עיריית הרצליה

מסי הרישום.1997 :
שם בעל הזכות :תעשיות ביולוגיות בית העמק בע״מ ,קיבוץ
בית העמק ,דייג גליל מערבי.
שם המטפח :תעשיות ביולוגיות בית העמק בע״מ.
הגידול והזן :גיפסנית פיקולו.
ל׳ בשבט התשס״ג ) 2בפברואר (2003

תוקפה של הסמכה זו עד לביטולה או עד למועד שבוי
יח־ל המוסמך לכהן בתפקידו.
י״ז בשבט התשס״ג ) 20בינואר (2003
)ח.ז (3-2800
ששי קציר
מנהל המינהל לרישוי ,שירותי חירום
ותפקידים מיותרים במשרד הפנים
ם״ת התשנ״ז ,עמי .84
י״פ התשס״ב ,עמי .(3330) 3332
2

מינוי מפקח
לפי תוק העבירות המינהליות ,התשמ״ו985-ו
בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף )5ב> לחוק
העבירות המינהליות ,התשמ״ו , 1985-אני ממנה את עובר
עיייית קרית אתא ,צבי לוצקר ,ת״ז  .011369956למפקח לגבי
עגיירות לפי תוק המימ ,התשי״ט , 1959-אשר נקבעו
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