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הודעה על הפסקת כהונה של ממלאי מקום
של שרים

מינוי חברים לוועדה ציבורית ליחידים לגיבוש
רשימת הנאמנים

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח2018-

מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )6לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף (24ג) לחוק–יסוד :הממשלה,2
נפסקה כהונתם של -

בתוקף סמכותי לפי סעיף (126א) לחוק חדלות פירעון
ושיקום כלכלי ,התשע"ח( 12018-להלן  -החוק) ,אני ממנה את
הרשומים מטה לחברי ועדה ציבורית ליחידים לגיבוש רשימת
הנאמנים לפי החוק:

( )1בנימין גנץ ,בתפקיד ממלא מקום שר התקשורת ,ביום ג'
בניסן התשפ"א ( 16במרס  ,)2021ובתפקיד ממלא מקום שר
המשפטים ,ביום י"ט בניסן התשפ"א ( 1באפריל ;)2021

השופט בדימוס קובי ורדי  -ממלא מקום יושב הראש;

( )2יואב גלנט ,בתפקיד ממלא מקום שר ההשכלה הגבוהה
והמשלימה ,ביום י"ד בניסן התשפ"א ( 27במרס ;)2021

נילי חוה לבנת  -נציגת הממונה על הליכי חדלות פירעון
ושיקום כלכלי;

( )3חילי טרופר ,בתפקיד ממלא מקום שר המדע והטכנולוגיה,
ביום ל' בניסן התשפ"א ( 12באפריל ;)2021

נטע כצמן יעקובוביץ  -נציגת הממונה על הליכי חדלות פירעון
ושיקום כלכלי;

( )4יובל שטייניץ ,בתפקיד ממלא מקום שר משאבי המים,
ביום י"ד בניסן התשפ"א ( 27במרס ;)2021

תמר עוזרי  -נציגת מנהל רשות האכיפה והגבייה;

( )5איציק שמולי ,בתפקיד ממלא מקום השר לשוויון חברתי,
ביום כ"ו בניסן התשפ"א ( 8באפריל .)2021
ל' בניסן התשפ"א ( 12באפריל )2021
(חמ -3-3281ה)6
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

השופט בדימוס יעקב ישעיהו שיינמן  -יושב ראש;

מרב שיבק  -נציגת מנהל הסיוע המשפטי.
תוקף המינוי לשנה.
י"ב בניסן התשפ"א ( 25במרס )2021
(חמ )3-6232
בנימין גנץ
ממלא מקום שר המשפטים
1

הסמכת רשות מוסמכת

מינוי חברים לוועדה ציבורית לתאגידים לגיבוש
רשימת הנאמנים
לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח2018-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (37א) לחוק חדלות פירעון
ושיקום כלכלי ,התשע"ח( 12018-להלן  -החוק) ,אני ממנה
את הרשומים מטה לחברי ועדה ציבורית לתאגידים לגיבוש
רשימת הנאמנים לפי החוק:
השופט בדימוס קובי ורדי  -יושב ראש;
השופט בדימוס יעקב ישעיהו שיינמן  -ממלא מקום יושב
הראש;
רות גילדה מזרחי  -נציגת הממונה על הליכי חדלות פירעון
ושיקום כלכלי;

לפי תקנות לביצוע אמנת האג (ביטול אימות מסמכי חוץ
ציבוריים) ,התשל"ז1977-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (5א )1לתקנות לביצוע אמנת
האג (ביטול אימות מסמכי חוץ ציבוריים) ,התשל"ז ,11977-אני
מסמיך בזה את מנהלת המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד
המשפטים לרשות מוסמכת להוציא בישראל תעודות לפי
האמנה.
ט' בניסן התשפ"א ( 22במרס )2021
(חמ )3-6234
1

גלית יחזקאלי-גולן  -נציגת לשכת רואי החשבון.
תוקף המינוי לשנה.
י"ב בניסן התשפ"א ( 25במרס )2021
(חמ )3-6231
בנימין גנץ
ממלא מקום שר המשפטים

לפי חוק העמותות ,התש"ם1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  63לחוק העמותות,
התש"ם ,11980-אני מתקן את הארכת מינויה הזמני 2של קארן
שוורץ לרשמת העמותות ,כך שבמקום "לשישה חודשים" יבוא
"לתשעה חודשים".
י"ב בניסן התשפ"א ( 25במרס )2021
(חמ -3-1390ה)3
בנימין גנץ
ממלא מקום שר המשפטים

ס"ח התשע"ח ,עמ' .310
1
2

5 068
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בנימין גנץ
ממלא מקום שר המשפטים
ק"ת התשל"ז ,עמ'  ;1940התש"ף ,עמ' .2610

תיקון הארכת מינוי רשמת העמותות

נטע כצמן יעקובוביץ  -נציגת הממונה על הליכי חדלות
פירעון ושיקום כלכלי;

1

ס"ח התשע"ח ,עמ' .310

ס"ח התש"ם ,עמ' .210
י"פ התשפ"א ,עמ'  1672ועמ' .3507
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הארכת מינוי מנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב:

לפי חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ"ג1962-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  16לחוק בתי הדין הדתיים
הדרוזיים ,התשכ"ג ,11962-אני מאריך את מינויו של כמיל
מולא 2למנהל בתי הדין הדתיים הדרוזיים.
תוקף הארכת המינוי עד יום כ' בתמוז התשפ"א ( 30ביוני
 ,)2021או עד למינוי של קבע ,לפי המוקדם משניהם.

2

יוסף גל

אריק מאיר

חיים הופר

אורנה רזניק

יורם זקס
יעקב חמצני

י"ב בניסן התשפ"א ( 25במרס )2021
(חמ -3-1185ה)5
1

נציגי מעסיקים:

נציגי עובדים:

צבי אהוד ליברמן

בנימין גנץ
ממלא מקום שר המשפטים
ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;20התשס"ח ,עמ' .6
י"פ התשע"ה ,עמ'  ;7412התשע"ו ,עמ'  ;1800התשע"ט ,עמ'
 ;14054התש"ף ,עמ'  ,3054עמ'  5796ועמ'  ;7070התשפ"א ,עמ'
 ,1217עמ'  ,1522עמ'  ,2450עמ'  ,2958עמ'  3562ועמ' .4296

אסי אסלן מזרחי
כרמן קלינגר
דניאל הרפז
בית הדין האזורי לעבודה נצרת:

חידושי מינויים והפסקות כהונה של נציגי ציבור
לבתי הדין לעבודה

נציגי מעסיקים:

נציגי עובדים:

זאב גולדנברג

אריה נחמיה דקל

אריה להב

לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותנו 1לפי סעיף  10לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ"ט ,21969-ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת
לעניין נציגי ציבור ,אנו מחדשים את מינוים של המפורטים
להלן לנציגי ציבור בבתי הדין לעבודה ומודיעים על הפסקות
כהונה כפי שיפורטו להלן:

גד פרנק
איריס ברוריה קליין
בית הדין האזורי לעבודה ירושלים:
נציגי מעסיקים:

 .1חידושי מינוי

3

אסתר כהן

בית הדין הארצי לעבודה:

אריה לוי

נציגי מעסיקים:

דוד זהבי

דן חן

 .1.1חידוש מינוי

4

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע:
נציגי מעסיקים:

נציגי עובדים:

דוד מרדכי בסר

אריק חדד

בית הדין האזורי לעבודה חיפה:
נציגי עובדים:
ורד קאופמן

יהודה פלצ'י

 .2הפסקות כהונה

בית הדין האזורי לעבודה חיפה:
נציגי מעסיקים:

נציגי עובדים:

אמיר אבין

חיים מויסי

צבי ליבנה

אברהם פרקש

אליהו נקאר

בית הדין האזורי לעבודה תל אביב:
נציגי מעסיקים:
יצחק חי לוי

5

סאבר שהאב

נציגי עובדים:
עזריאל יונה טילמן

6

בית הדין האזורי לעבודה חיפה:

טרודי עאמר

נציגי מעסיקים:

ענבל חיה רוור איתן

פרץ גוטסמן

7

אליעזר לזר
4
1
2
3

י"פ התשע"ה ,עמ' .7608
ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;70התשע"ד ,עמ' .600
י"פ התשע"ז ,עמ' .6786
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5
6
7

י"פ התשע"ז ,עמ' .5972
י"פ התשפ"א ,עמ' .3992
י"פ התשפ"א ,עמ' .3992
י"פ התשפ"א ,עמ' .3992

5069

 .3העברות

שם

יישוב

העברה מבית הדין האזורי לעבודה תל אביב לבית הדין
הארצי לעבודה:

מזרחי אסתר

ירושלים

חוקר פרטי

רוסקוביץ'
אלכסנדר

ערד

חוקר פרטי

רזניקוב אלכסיי

אשדוד

חוקר פרטי

שגב יפתח

תל–אביב-יפו

תאגיד לשירותי
חקירות פרטיות

שקד אייל

יערה

משרד חקירות
פרטיות

נציגי עובדים:
יואב גנזך
חידושי המינויים של כלל המתמנים יהיו לתקופה של
ארבע שנים מיום החתימה ,למעט חידוש המינוי של ורד
קאופמן ,שיחל עם תום כהונתה הראשונה ,ביום י"ב באייר
התשפ"א ( 24באפריל  ,)2021ולמעט המתמנים המפורטים להלן
שמינוים יפקע בהגיעם לגיל  75כלהלן:
מינויו של צבי ליבנה עד יום ה' ,כ"ב בתמוז התשפ"ב ( 21ביולי
;)2022
מינויו של חיים מויסי עד יום ג' ,ב' באדר ב' התשפ"ד ( 12במרס
;)2024
מינויו של אברהם פרקש עד יום ד' ,ה' באייר התשפ"ג (26
באפריל ;)2023
מינויו של צבי אהוד ליברמן עד יום ה' ,כ"ט באייר התשפ"ד
( 6ביוני ;)2024
מינויו של אריה להב עד יום ו' ,י"ח בניסן התשפ"ד ( 26באפריל
;)2024
מינויו של גד פרנק עד יום ד' ,י"ב באייר התשפ"ג ( 3במאי
;)2023

סוג הבקשה

כל אדם רשאי להגיש בתוך  15ימים מפרסום הודעה
זו התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים,
לפי המען :ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה ,התשל"ב ,21972-ת"ד  ,34357ירושלים  ,91342או לפקס'
 ,02-6467936כמו כן ניתן לשלוח מייל לדואר אלקטרוני:
.hokrimpz@justice.gov.il
ז' באייר התשפ"א ( 19באפריל )2021
(חמ -3-231ה)1

1
2

רוחמה סיני
מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים
פרטיים ושירותי שמירה
ק"ת התשל"ב ,עמ'  ;1236התשע"ז ,עמ' .484
ס"ח התשל"ב ,עמ' .90

מינויו של אריה לוי עד יום ג' ,ט"ז באייר התשפ"ב ( 17במאי
;)2022

הודעה על מינוי חבר ועדת ערר לארנונה

מינויו של דניאל הרפז עד יום ב' ,ה' באייר התשפ"ד ( 13במאי
.)2024

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

י' באדר התשפ"א ( 22בפברואר )2021
(חמ -3-178ה)1
בנימין גנץ
ממלא מקום שר המשפטים

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת המועצה המקומית באר יעקב ,בישיבתה מיום
ל' בניסן התשפ"א ( 12באפריל  ,)2021את רואה חשבון רועי בן–
חיים לחבר ועדת ערר לעניין החוק האמור.

איציק שמולי
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות

א' באייר התשפ"א ( 13באפריל )2021
(חמ -3-265ה)1
ניסים גוזלן
ראש המועצה המקומית
באר יעקב

לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (רישיונות),
התשל"ב1972-
בהתאם לתקנה  8לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
(רישיונות) ,התשל"ב ,11972-מתפרסמת בזה רשימת מבקשי
רישיונות:
שם

סוג הבקשה

יישוב

אביאני עדי

תל–אביב-יפו

תאגיד לשירותי
חקירות פרטיות

אנגל דן

תל–אביב-יפו

תאגיד לשירותי
חקירות פרטיות

דרורי תום

שאר ישוב

חוקר פרטי

טל מעיין

תל–אביב-יפו

תאגיד לשירותי
חקירות פרטיות
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