רשומות

ילקוט הפרסומים
9831

י"ד באלול התשפ"א

עמוד

 22באוגוסט 2021
עמוד

הודעה על שינוי שם משרד10444........................................................

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות רפואיות
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הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 10445.......................
הסמכה לפקחים סביבתיים והסמכה למסור הודעות
תשלום קנס לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה
סביבתית  -סמכויות פקחים) ,וחוק סדר הדין הפלילי
(חוף הכרמל) 10446............................................................................

הודעה על שינוי שם משרד

מינוי יושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת

מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה ביום י' באב התשפ"א
( 19ביולי - )2021

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-

( )1לשנות את שם משרד המדע והטכנולוגיה כך שייקרא
מעתה "משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה";
( )2לשנות את שם משרד העבודה הרווחה והשירותים
החברתיים כך שייקרא מעתה "משרד הרווחה והשירותים
החברתיים".

בתוקף סמכותי לפי סעיף (33א)( )1לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-ולפי סעיף  16לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה את צבי סגל ,שופט בקצבה של בית משפט
מחוזי ,ליושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת בדיון בעניין קציבת
עונשו של אסיר עולם.
תוקף המינוי לשנתיים.

כ"ו באב התשפ"א ( 4באוגוסט )2021
(חמ -3-3281ה)1
שלום שלמה
מזכיר הממשלה

ו' באב התשפ"א ( 15ביולי )2021
(חמ -3-101ה)2
1

הודעה

2

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים) ,התשמ"ד1984-
לפי סעיף  13לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה
לבחירת שופטים) ,התשמ"ד  ,11984אני מודיע כי בישיבת ועדת
הבחירה מיום א' באלול התשפ"א ( 9באוגוסט  ,)2021החליטה
הוועדה לבחור בשופט ניל הנדל למשנה לנשיאת בית המשפט
העליון.
א' באלול התשפ"א ( 9באוגוסט )2021
(חמ -3-1803ה)2

1

גדעון סער
שר המשפטים
ק"ת התשמ"ד ,עמ'  ;2370התשנ"ד ,עמ' .218

אישור לקבלת תשלום בעד חוב שטרם חלף
המועד לתשלומו
לפי חוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות,
התשנ"ה1995-

הארכת מינוי יושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33ב)( )1לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-ולפי סעיף  16לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,21984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני מאריך 3את מינויו של צבי סגל ,שופט בקצבה של
בית משפט מחוזי ,ליושב ראש ועדת שחרורים מיוחדת.
תוקף המינוי לשנתיים ,החל מיום כ' באלול התשפ"א (28
באוגוסט .)2021
ו' באב התשפ"א ( 15ביולי )2021
(חמ -3-101ה)2
1
2
3

( )2ההצעה המשותפת של חשב הרשות המקומית בית שמש
ומנהל המרכז ,ולפיה המרכז יהיה רשאי לקבל מאדם
תשלומים בעד חוב שהוא קנס שהטיל בית משפט ,לפי חוק
רישוי עסקים ,התשכ"ח ,21968-המשולמים לקופת הרשות
המקומית בית שמש ,ושטרם חלף המועד לתשלומם.
י"ח באב התשפ"א ( 27ביולי )2021
גדעון סער
(חמ )3-5780
שר המשפטים
 1ס"ח התשנ"ה ,עמ'  ;170התשע"ח ,עמ' .684
 2ס"ח התשכ"ח ,עמ'  ;204התשע"ח ,עמ' .778

לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33א)( )2לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,
אני ממנה את דניאלה שריזלי ,שופטת בקצבה של בית משפט
שלום ,לחברת ועדת שחרורים מיוחדת בדיון בעניין קציבת
עונשו של אסיר עולם.
תוקף המינוי לשנתיים.
כ"ו באב התשפ"א ( 4באוגוסט )2021
גדעון סער
(חמ -3-101ה)2
שר המשפטים
 1ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשס"ג ,עמ' .511

מינוי חברת ועדת שחרורים מיוחדת
לפי חוק שחרור על–תנאי ממאסר ,התשס"א2001-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (33א)( )2לחוק שחרור על–תנאי
ממאסר ,התשס"א ,12001-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,
אני ממנה את זיוה הדסי הרמן ,שופטת בקצבה של בית משפט
1

1 0444
22/08/21

גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשס"ג ,עמ'  ;511התשע"ח ,עמ' .689
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
י"פ התשע"ט ,עמ' .12623

מינוי חברת ועדת שחרורים מיוחדת

בהתאם לסעיף 2ב(א) לחוק המרכז לגביית קנסות ,אגרות
והוצאות ,התשנ"ה( 11995-להלן  -החוק) ,אני מאשר את -
( )1ההצעה המשותפת של חשב הרשות המקומית זבולון
ומנהל המרכז לגביית קנסות ,אגרות והוצאות (להלן -
המרכז) ,ולפיה המרכז יהיה רשאי לקבל מאדם תשלומים
בעד חוב שהוא קנס שהטיל בית משפט ,קנס מינהלי או
קנס כאמור בפסקה ( )3להגדרת "חוב" בחוק ,המשולמים
לקופת הרשות המקומית זבולון ,ושטרם חלף המועד
לתשלומם;

גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשס"ג ,עמ' .511
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

ס"ח התשס"א ,עמ'  ;410התשס"ג ,עמ' .511
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שלום ,לחברת ועדת שחרורים מיוחדת בדיון בעניין קציבת
עונשו של אסיר עולם.
תוקף המינוי לשנתיים.
י"ב באב התשפ"א ( 21ביולי )2021
(חמ -3-101ה)2

המייעצת לפי סעיף 22א לפקודת הקרקעות ,אני מודיעה
בזה על חזרה מרכישת קרקע ,בחלקה או במלואה ,שפרטיה
הם כמתואר בסעיף  3שלהלן (להלן  -הקרקע) ,אשר יועדה
לצורך תשתית ציבורית של דרך כהגדרתה בסעיף 2
לפקודת הקרקעות ואשר הודעה על כוונה לרכוש זכויות
בה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,7919התשע"ח ,עמ' ,10902
לפי פקודת הקרקעות (להלן  -הודעת הרכישה).

גדעון סער
שר המשפטים

הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות
רפואיות לערעורים

.2

החזרה מרכישת הקרקע בחלקה או במלואה כאמור
תיעשה ממועד פרסום הודעה זו ברשומות ,כאשר ,לאחר
פרסום ההודעה ,תופטר הקרקע מנפקותה של הודעת
הרכישה שפורסמה כאמור ,לרבות החיוב לשלם פיצויים
בשל רכישת הקרקע נושא הודעת הרכישה.

.3

תיאור הקרקע -

לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי
עבודה) ,התשט"ז1956-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי תקנה (27ב) לתקנות
הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה),
התשט"ז ,21956-קבעתי כי ד"ר סבטלנה טוב ,רישיון מס'
 ,1-30092תיכלל ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים.

גוש

תוקף המינוי האמור עד תום  3שנים ממועד פרסומו
ברשומות.
י"ח באב התשפ"א ( 27ביולי )2021
מאיר כהן
(חמ -3-89ה)1
שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
 2ק"ת התשט"ז ,עמ'  ;864התשע"ו ,עמ' .972

15340

9

120

גליל מזרחי

17040

2

961

גליל מזרחי

15

56

גליל תחתון

18

3,411

גליל תחתון

18

9

גליל מזרחי

69

842

גליל מזרחי

104

893

גליל מזרחי

105

1,070

גליל מזרחי

108

172

גליל מזרחי

109

244

גליל מזרחי

110

243

גליל מזרחי

111

497

גליל מזרחי

112

253

גליל מזרחי

113

240

גליל מזרחי

114

432

גליל מזרחי

115

697

גליל מזרחי

11

203

גליל תחתון

17215

הודעה על מינוי חברה בוועדה רפואית לעררים
לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי
נכות רפואית ,מינוי ועדות לעררים והוראות שונות),
התשמ"ד1984-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי תקנה  19לתקנות
הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזי נכות רפואית,
מינוי ועדות לעררים והוראות שונות) ,התשמ"ד ,21984-קבעתי
כי ד"ר יהודית גונופולסקי ,מספר רישיון  ,1-26695תיכלל
ברשימת חברי ועדה רפואית לעררים.
תוקף המינוי האמור עד תום  3שנים ממועד פרסומו
ברשומות.
י"ח באב התשפ"א ( 27ביולי )2021
(חמ -3-89ה)1

1
2

מאיר כהן
שר הרווחה והשירותים החברתיים
י"פ התשס"ג ,עמ' .2084
ק"ת התשמ"ד ,עמ' .1377

17855

חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט חזרה מרכישה
 פק ,1/91/המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל -החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ ,רח' אריאל
שרון  ,3אור יהודה ,טל' ( 03-7355742להלן  -חברת נתיבי
ישראל).

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה בדבר חזרה מרכישת קרקע בחלקה או
במלואה בטרם נקנתה בה החזקה
לפי סעיף  14לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)1943 ,

פרויקט :דרך מס'  - 65עוקף כפר תבור ,עדכונים
 .1בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 11943 ,להלן  -פקודת הקרקעות) ,בהתאם
לסעיף (27ג) לחוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור) (מס'  ,)3התש"ע ,22010-ובהמלצת הוועדה
 1ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 2ס"ח התש"ע ,עמ' .346
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חלקה

שטח לחזרה
מרכישה

יישוב/רשות
מוניציפלית

.4

כל מי ששמו היה רשום בספרי האחוזה כבעל הקרקע בעת
פרסום הודעת הרכישה או כל בעל זכות או טובת הנאה
באותה קרקע ,וכן כל אדם זולת הנ"ל ,שהגיש תביעה
לאותה קרקע בהמשך להודעת הרכישה ומתוך מילוי
אחריה מוזמן בזה לקבל פרטים בדבר החזרה מרכישת
הקרקע כאמור במשרדי חברת נתיבי ישראל.

י"ז בתמוז התשפ"א ( 27ביוני )2021
מרב מיכאלי
(חמ )3-3
שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

10445

הסמכה לפקחית 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"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 12008-להלן -
החוק) ,ולאחר שהוכשרה כדין ,אני מסמיך בזה לפקחית על פי
החוק את עובדת המועצה האזורית חוף הכרמל (להלן  -המועצה
האזורית) ,דניאלה פחימה ,ומוקנות לה בזה כל הסמכויות כמפורט
בהוראות החוק לצורך אכיפת חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק
(להלן  -חיקוק סביבה) ,בתחום המועצה האזורית.
כמו כן ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (228ב) לחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,21982-אני מסמיך את הפקחית
האמורה למסור הודעות תשלום קנס לעניין עבירות על חיקוקי
סביבה שנקבעו כעבירות קנס.
תוקפה של הסמכה זו עד לביטולה או עד למועד שבו תחדל
העובדת לכהן בתפקידה ,לפי המוקדם משניהם.

תוקפה של הסמכה זו עד לביטולה או עד למועד שבו יחדל
העובד לכהן בתפקידו ,לפי המוקדם משניהם.
ג' באלול התשפ"א ( 11באוגוסט )2021
(חמ )3-4029
אסיף איזק
			
ראש המועצה האזורית
חוף הכרמל
 2ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשע"ז ,עמ' .500

הסמכה לפקחית 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"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 12008-להלן -
החוק) ,ולאחר שהוכשרה כדין ,אני מסמיך בזה לפקחית על פי
החוק את עובדת המועצה האזורית חוף הכרמל (להלן  -המועצה
האזורית) ,מורן ודאי ,ומוקנות לה בזה כל הסמכויות כמפורט
בהוראות החוק לצורך אכיפת חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק
(להלן  -חיקוק סביבה) ,בתחום המועצה האזורית.
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הסמכה לפקח סביבתי והסמכה למסור הודעות
תשלום קנס
לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח ,2008-ולפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח
משולב] ,התשמ"ב1982-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א) לחוק הרשויות המקומיות
(אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים) ,התשס"ח( 12008-להלן -
החוק) ,ולאחר שהוכשר כדין ,אני מסמיך בזה לפקח על פי החוק את
עובד המועצה האזורית חוף הכרמל (להלן  -המועצה האזורית),
קובי ארוך ,ומוקנות לו בזה כל הסמכויות כמפורט בהוראות החוק
לצורך אכיפת חיקוקי הסביבה כהגדרתם בחוק (להלן  -חיקוק
סביבה) ,בתחום המועצה האזורית.
1

כמו כן ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (228ב) לחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,21982-אני מסמיך את הפקח
האמור למסור הודעות תשלום קנס לעניין עבירות על חיקוקי
סביבה שנקבעו כעבירות קנס.

כמו כן ,בתוקף סמכותי לפי סעיף (228ב) לחוק סדר הדין
הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,21982-אני מסמיך את הפקחית
האמורה למסור הודעות תשלום קנס לעניין עבירות על חיקוקי
סביבה שנקבעו כעבירות קנס.
תוקפה של הסמכה זו עד לביטולה או עד למועד שבו תחדל
העובדת לכהן בתפקידה ,לפי המוקדם משניהם.
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