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הודעה

לבתי המשפט לענייני משפחה מחוז חיפה) - (1חדרה

לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת
שופטים( ,התשמ״ד1984-

עו״ד הדס גולדקורן,
עו״ד אריה נאמן,

לפי סע יף וו ב לכ ללי הש פיטה )ס דרי הע בו דה של הו ועדה
לבחירת ש ופטים( ,ה תשמ׳׳ד1984-י ,מ תפרס מים בזה ש מות

הרשמת מירה דהן.

המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים:

לבתי משפט השלום מחוז

לבית המשפט המחוזי חיפה)(2
עו״ד משה גלעד,

השופט יעקב וגנר,

השופט אמיר טובי,

השופט רחמים צמח,

השופט מנחם רניאל,

השופטת תמר שרון נתנאל,

עו״ד עדי זרנקין,
השופטת דנה מרשק-מרום.

השופט רמי אמיר,

עו״ד אסתר דיטניצקי )הקוטר(,
הרשמת לימור רייך,

הדרום )(1 -0

עו״ד ישעיהו טישלר,

עו״ד אברהם וינברגר,

עו״ד שלמה בנג׳ו,
הרשמת מירה דהן.

הרשמת ענת אלפסי,

לבתי משפט לענייני משפחה מחוז הדרום)(1-0
עו״ד אברהם וינברגר,

1

הרשמת ענת אלפסי,

עו״ד רות אטדגי-פריאנטה ,הרשמת מירה דהן.
לבית המשפט המחוזי תל אביב )(1
השופטת שושנה אלמגור,

השופט רמי אמיר,

השופטת הדסה אסיף,

עו״ד שמואל בורנשטיין,

השופטת נאוה בכור,

השופט אליהו בכר,

השופט רענן בן-יוסף,

השופטת מרים דיסקין,

השופטת זיוה הרמן הדסי,

עו״ד עדי זרנקין,

השופט הצבאי בדימוס מרדכי לוי,

השופט יצחק יצחק,

השופטת רות לורך ,

השופט שמואל לנדמן,

השופט שאול מנהיים,

השופט חנוך פדר,

השופטת ורדה פלאוט,

השופטת דורית קוברסקי,

השופט אברהםקסירר,

השופטת גיליה רביד,

עו״ד רחל תורן

השופט ציון קאפח.

לבית המשפט המחוזי מרכז)(3
השופטת שושנה אלמגור,
השופטת ה דסה אסיף,

השופט רמי אמיר,
עו״ד בנימין ארנון,

עו״ד שמואל בורנשטיין,

השופטת נאוה בכור,

השופט אליהו בכר,

השופט רענן בן-יוסף,

השופטת ליאורה ברודי,

השופטת מרים דיסקין

השופטת זיוה הרמן הדסי,

עו״ד עדי זרנקין,

השופט אביטל חן,

השופט יצחק יצחק,

השופט הצבאי בדימוס מרדכי לוי,

השופטת רות לורך,

השופט שאול מנהיים,

השופט חנוך פדר,

השופטת ורדה פלאוט,

השופטת דורית קוברסקי,

השופט אברהם קסירר,

השופטת גיליה רביד,

עו״ד רחל תורן,

השופט ציון קאפח.

לבית המשפט המחוזי באר שבע )(1
השופט הצבאי בדימוס מרדכי לוי,

השופטת מיכל ברנט,

השופטת דרורה בית-אור,

השופט דב מגד,

השופט יעקב שפסר,

השופט נסר אבו טהה.

א' בשבט התשס״ח ) 8בינואר (2008
)חמ (3—1803
דניאל פרידמן
שר המשפטים

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משול ב[ ,התשמ”ד1984-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )9ב( ל חוק בת י המ שפט ] נוסח
משולב[ ,התשמ׳׳ד1984-י ,ובהס כמת נש יאת בית המ שפט העלי ון,
אנ י ממנה את י עקב שפסר  ,ת׳׳ז  ,054853684שופ ט של בי ת משפט
שלו ם לסג ן נשיא של בתי משפט השלום במח וז הדרום  ,מיו ם כ״ג
בטבת ה תשס״ח ) 1בינוא ר  (2008עד יו ם ט' בטב ת הת שע״ ה )31
בדצמבר .(2014
ט׳׳ז בטבת התשס״ח ) 25בדצמבר (2007
)חמ (3—60
דניאל פרידמן
שר המשפטים

___________
י ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ' .198

מינוי שופט
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ”ד1984-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )10א() (2לחו ק בת י המש פט
]נוסח מ שולב[ ,התשמ״ד 984-י' ,ובהס כמת נשיאת בית המשפט
הע ליון ,אנ י מאר יך את מינו יו של עוז י פו גלמן ,ת׳׳ז ,052772654
שופט של בית משפט מ חוזי ,בהס כמתו ,ל כהונה בפו על כשופט
בית המ שפט ה עליון  ,מיו ם כ׳׳ג ב טבת הת שס״ח ) 1בינוא ר (2008
עד יום כ׳׳ג באדר א' התשס ״ח ) 29בפברוא ר .(2008
ט״ו בט בת הת שס״ח ) 24בדצמב ר (2007
)חמ (3—60
___________
1
ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ' .198

דניאל פרידמן
שר המשפטים

 1ק׳׳ת התשמ״ד ,עמ'  ;2870התשנ״ז ,עמ' .342
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ילקוט הפרסומים  ,5760ב' בשבט התשס״ח9.1.2008 ,

מינוי שופט

)(2

לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משול ב[ ,התשמ”ד1984-

.2

בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )10א() (2לחו ק בת י המש פט
]נוסח משולב[ ,התשמ׳׳ד1984-י ,וב הסכמ ת נשיא ת בית המ שפט
העל יון ,א ני מא ריך את מינ ויו של יו סף א לון ,ת״ז ,050837160
שופט של בית משפט מ חוזי ,הס כמתו ,ל כהונה בפו על כשופט
של בית המשפט הע ליון ,מיום כ׳׳ג בטבת התשס ״ח ) 1בינואר
 (2008עד יו ם כ ׳׳ג ב אדר א ' הת שס״ ח ) 29בפברוא ר .(2008

)(1

בסעיף קטן )א() ,(2אחרי ”בפסקה ) ”(1יבוא ”ועובד
סוציאלי אחד לפחות המטפל בנכים;”.

)(2

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:
”)ג( תמיכה תינתן לנושאים אלה :העסקת עובדים
סוציאליים ,העסקת כוח אדם לשיקום חברתי,
כמפורט להלן:

ט״ו בט בת הת שס״ח ) 24בדצמב ר (2007
)חמ (3-60
___________
י ס׳׳ח התשמ״ד ,עמ' .198

סעיף קטן )ו(  -בטל.

בסעיף  11למבחנ ים למ תן תמיכות של מש רד הרווחה
למוסד ות ציב ור )תמיכ ה בפעול ות שיק ום לנכים
ומוגבלים(- 3

דניאל פרידמן
שר המשפטים

הארכת מינוי שופטת לכהונה בפועל

.3

בתוקף סמכ ותי לפי סעיף  7לחוק ב ית הד ין ל עבודה,
התשכ׳׳ט1969-י ,וב התייעצו ת ע ם ש ר התעשיה המ סחר
והת עסוקה וב הסכמת נשיא בית הדין הארצי לע בודה ,אני
מאריך ב זה את מינ ויה של רונ ית ר וזנפלד ,2ת ״ז ,054497292
שופטת של בית הד ין האזור י לעבוד ה ,בה סכמת ה ,לכהונה
בפ ועל כשו פטת של ב ית הדי ן האר צי ל עבו דה ,לתק ופה של
שלושה חודשי ם נוס פים ,מיום כ׳׳ ג בטבת התשס״ח ) 1בינואר
 (2008ע ד יו ם כ ׳׳ד באדר ב' התשס ״ח ) 31במר ס .(2008

.4

לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ”ט1969-

)(1

העסקת עובדים סוציאליים  -עד ;70%

)(2

העסקת כוח אדם לשיקום תפקודי חברתי
 -עד ”.30%

במקו ם סעיף  14למבחנ ים למ תן תמיכות של מש רד הרווחה
למוסדות ציבור)תמיכה במרכזים להתפתחות הילד( ,4יבוא:
”) (14בקשה לתמיכה לפי סעיף זה יכול שתוגש רק אם
נתקיימו במבקש התנאים האמורים בסעיף )11א(,
ל מעט פ סקה ) ,(1וב לבד שמטרתו היחידה של המ בקש
היא טיפול בילדים מעוכבי התפתחות”.
בסעיף  2למבחנ ים למ תן תמיכות של מש רד הרווחה
למוסד ות ציבור) 5תמיכה ל מטרת שיפ וצים ו הצטיידות
במעונות חסות נוער(:
) (1במקום סעיף קטן )ב( יבוא:
”)ב( התמיכה תינתן לאחת ממטרות אלה:

י”ט בכסל ו התשס ״ח ) 29בנובמב ר (2007
)חמ (3-1563
דניאל פרידמן
שר המשפטים
___________
 1ס׳׳ח התשכ״א ,עמ' .70
 2י”פ התשס״ז ,עמ' .3410

תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה
למוסדות ציבור

)(1

שיפוץ מבנים לצורכי בטיחות ,ביטחון,
מיגון או תברואה:

)(2

שיפו ץ וציו ד מבני ם לצור ך הגדל ת כושר
הקליט ה  -א ם המע ון נמצ א ר או י לקלוט
חניכים נוספים בידי הרשות;

)(3

החלפת ציוד שנ תבלה אם אין אפשרות
לתק נו ,רכי שת צי וד להע לאת רמת
הפעיל ות של החניכים במע ון בשעות
הפנאי ,או שיפוצ ים מיוחד ים הדרושים
לפי החלטת הרשות;

)(4

הס דרת התא מות נגי שות לאנ שים עם
מוגב לות ,וב לבד שא ם הה יתר לב ניית מוסד
הציבור ניתן לאחר י״ז בניסן התשל״ב
) 1באפרי ל  ,(1972התא מות הנגי שות אינן
כאל ה שהמוסד היה ח ייב בהתקנתן  ,לפי
חוק התכנון והבניה ,התשכ”ה;”.61965-

לפי חוק יסודות התקציב ,התשמ”ה1985-
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,התשמ׳׳ה1985-י,
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,מתפרסמים בזה
תיקונים למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות
ציבור ,כמפורט להלן:
 . 1בסעיף  2למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה למוסדות
ציבור)תמיכה בפעולות שיקום לליקויי שמיעה(- 2
)(1

במקום סעיף קטן )ג( יבוא:

) (2במקום סעיף קטן )ג( יבוא:

”)ג( התמיכה תינתן רק בתחומים המפורטים להלן
ובשיעורים הנקובים לצדם:
)(1

העסקת ע ובדים סוצי אליים ו מטפלים
מקצועיים  -עד ;70%

)(2

הע סק ת כוח אדם לשי קום חברת י  -עד
;20%

)(3

חוגי העשרה ופעילות לשעות הפנאי -
עד ;”.10%

”ח התשמ”ה ,עמ'  ;60התשנ”ב ,עמ' .34
״פ התשס״ג ,עמ'  ;1486התשס״ד ,עמ'  ;1366התשס״ו ,עמ' .915
ילקוט הפרסומים  ,5760ב' בשבט התשס״ח9.1.2008 ,

”)ג( לא תינתן תמיכה למטרות המפורטות בסעיף
קטן )ב( ,אם המבקש מקבל בעבורן סיוע מכל
סוג שהוא מיחידה אחרת במשרד או ממשרד
ממשלתי אחר;”.
3

י”פ התשנ״ב ,עמ'  ;3661התשנ״ט ,עמ'  ;3698התשס״ד ,עמ'
 ;1366התשס״ו ,עמ' .915
 4י”פ התשנ״ב ,עמ'  ;3664התשס״ו ,עמ' .915
 5י”פ התשס״ה ,עמ' .532
 6ס׳׳ח התשכ״ה ,עמ' .307
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)(3

בסעיף קטן)ו( -

.2

בסעיף ) (3)1א( -
״ 331שקלים חדשים";

.3

בסעיף  - (1)2במקו ם ״ 1,301ש קלים חד שים" בא
״ 1,328שקלים חדשים״; ובמקו ם ״ 1,085ש קלים חד שים" בא
״ 1,108שקלים חדשים";

.4

בסעיף )3א() - (2במקו ם ״ 32,584ש קלים חד שים" בא
״ 33,264שקלים חדשים״; ובמקום ״ 54,024שקלים חדשים"
בא ״ 55,151שקלים חדשים".

״)א( במקום פסקה ) (3יבוא:
״) (3התמיכה תינתן לאחת מהמטרות
האמורות בסעיף קטן)ב( ומפורטות להלן,
שלגביה מבוקשת תמיכה ,יינתנו כנקוב
לצדן:
)א( למטרה שבפסקה ) 5 - (1נקודות;
)ב( למטרה שבפסקה ) 4 - (2נקודות;
)ג(

במ קום ״ 324ש קלים חד שים״ בא

ד' בחשוון התשס״ח ) 16באוקטובר (2007
)חמ (3-587

למטרה שבפסקה ) 3 - (3נקודות;

)ד( למטרה שבפסקה ) 5 - (4נקודות;".

יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

)ב( בפסקה) ,(4בסופה יבוא "כאמור בסעיף קטן)ה(;".
)ג( בפסקה ) ,(6במקום ״ 7נקודות״ יבוא ״ 6נקודות".
.5

בסעיף )2ב() (1למבח נים ל מתן תמיכות של מ שרד הרוו חה
למוסד ות ציבור) תמיכה למוסדות ציבור המסייע ים לנשים
ולנערו ת נפגע ות תקיפ ה מינית( ,7אח רי "העס קת עו בד
מקצועי" יבוא "טיפולי".

.6

בסעיף )3ה( למ בחנים למ תן תמיכ ות של משרד הר ווחה
למו סדות ציבו ר )תמי כה במוסד ות ציבו ר המפע ילים בתי
תמחוי לנזקקים( ,8אחרי פסקה ) (6יבוא:
״ .7המ וסד הו כיח ,לה נחת דעתו של המ שרד ,כי יש בי דו
אמצעי ם נאות ים להב טיח את שמי רת איכו ת המזון
וטריותו״.

.7

בסעיף )2ה() (3למבח נים ל מתן תמיכות של מ שרד הרוו חה
למוס דות ציבו ר )תמיכה בארגוני ם המחל קים קמחא
דפסח א לנזקקי ם ובא רגונים המ עניקים סיו ע לנזקקי ם לרגל
חג של בני ע דה א חרת( )ל הלן  -קמחא דפסחא ( ,9במק ום
״מנה״ יבוא ״סל מוצרי מזון״.

י״ז בטבת התשס״ח ) 26בדצמבר (2007
)חמ (3-1888
יצחק הרצוג
שר הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה בדבר שינוי סכומי הפיצויים

בהתאם לתקנה  1לתקנות הפ יצויים )שינוי סכומי הפ יצויים(,
התשל״ז1977-י ,אני מודיע כי החל ב יום י״ג בניסן התש ס״ז )1
באפריל  (2007שונו הסכומים שבתוספת הראשונה לפקו דת
הפיצויים לעובדים;  ,21947כדלקמן:
בסעיף )(2)1א(  -במקו ם ״ 162,009ש קלים חד שים" בא
״ 165,389שקלים חדשים״; ובמקו ם ״ 481,254שקלים
חדשים״ בא ״ 491,293שקלים חדשים";
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י ״ב בכסל ו התשס ״ח ) 22בנובמבר 2007
)חמ (3-2603
יעקב בן יזרי
שר הבריאות
’ ס״ח התשנ״ד ,עמ' .(365) 298

הכרזה על אזורים נגועים במחלת שפעת העופות
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי
חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ״ה1985-י ,אני מכריז על האזורים
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה ביישוב בנימינה
מחלת שפעת העופות:

כ״ח בטבת התשס״ח ) 6בינואר (2008
)חמ (3-126

לפי תקנות הפיצויים לעובדים )שינוי סכומי הפיצויים(,
התשל״ז1977-

’ ק״ת התשל״ז ,עמ' .1344
 2ע״ר  ,1944תוס' עמ'  ;153י״פ התשס״א ,עמ' .3099

לפי חוק צער בע לי חיי ם )ניסויי ם בבע לי חי ים( ,התש נ״ד1994-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )2א() (1לח וק צע ר בע לי חי ים
)ניסויי ם בבעלי חיים(  ,התשנ״ד1994-י ,אני מא ריך את כה ונתו של
פרו פ' חנ ן פר ק ,ת״ז  ,012074928נציג ה אקדמיה ה לאומית ל מדעים,
מתחום מדעי החברה ,במ ועצה לנ יסויים בבעלי חיים.

בנ ימינה ו כל מקו ם אח ר הנמ צא ב רדיוס של  10קילומטרים
מבנימ ינה וב כלל זה הייש ובים אב יאל ,אור עקי בא ,אל וני יצחק,
בי ת חננ יה ,ב רקאי ,ג 'יסר א-זרקה ,גבעת נ יל״י ,ג בעת עדה  ,גן
השומר ון ,גן שמואל ,דור  ,זכרו ן יעקב  ,כפר גליקסו ן ,כפר פינס,
מאי ר שפיה ,מעג ן מיכאל ,מעין צבי ,משמרות  ,עין עירון  ,עין
שמר ,ע מיקם ,אל -פרידיס ,פרדס-חנ ה-כרכור ,קי סריה ,ר גבים,
שדות ים ,תלמי אלעזר.

 7י״פ התשס״ג ,עמ'  ;2462התשס״ד ,עמ'  ;1366התשס״ו ,עמ' ;915
התשס״ז ,עמ' .1146
 8י״פ התשס״ה ,עמ'  ;535התשס״ז ,עמ' .1146
 9י״פ התשס״ה ,עמ'  ;528התשס״ו ,עמ'  ;915התשס״ז ,עמ' .1146

.1

הארכת מינוי חבר למועצה לניסויים בבעלי חיים

___________
 1ס״ח התשמ״ה ,עמ' .84

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

תיקון טעות
בהודעה על מינוי ממונה על הגביה לפי פקודת המסים
)גביה( ,שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,5745התשס״ח ,עמ' ,777
בתאריך החתימה ,במקום ״התשס״ח״ צריך להיות ״התשס״ז״.
)חמ (3-18

ילקוט הפרסומים  ,5760ב' בשבט התשס״ח9.1.2008 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

