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הודעה על מינוי קציני ביקורת גבולות
לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 15)ב( לחוק הכניסה 
לישראל, התשי"ב-11952 )להלן - החוק(, מיניתי את עובדי רשות 
האוכלוסין וההגירה המופיעים ברשימה להלן, לקציני ביקורת 

גבולות לעניין החוק:

ענבל מצליח רוית שיטרית  

דנה וולוקוביך כנאר גואנמה  

רותי ביטון אדוה מרזוק  

חן ליאני מיכאלה גינגי דרפלר 

חני לוי

ה' בחשוון התשע"ז )6 בנובמבר 2016(
)חמ 3-284-ה4(

אריה מכלוף דרעי  
שר הפנים  

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשס"א, עמ' 502.  1

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  8)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מכריז,  אני 
התשי"ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את 

התקן הרשמי הזה:

ת"י 2252 חלק 1 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה - 
כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים, 

מנובמבר 2001.

במקומו יבוא:

מוגבלות  עם  לאנשים  מעלונים חשמליים   -  1 חלק   2252 ת"י 
תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים 

אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור, מדצמבר 2016.

ת"י 2481 חלק 41 - מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה 
מעלונים   - ומשא  נוסעים  להובלת  מיוחדות  מעליות   -
אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות 

תנועה, מדצמבר 2016.

התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 5765.

תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה, ואולם ת"י 2252 
ימים מיום  יעמוד בתוקפו 180  יום התחילה  חלק 1 בנוסחו ערב 

תחילתה.

כ"ח בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-95-ה4(

משה כחלון  
שר הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.  1

אכרזה בדבר החלפת תקן רשמי
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התקנים,  לחוק  8)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  מכריז,  אני 
התשי"ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את 

התקן הרשמי הזה:
 

ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.  1

ת"י 191 - שמן זית )מנובמבר 2012(;

במקומו יבוא:

ת"י 191 - שמן זית )מנובמבר 2016(.

הפקדת  בדבר  בהודעה  המפורטים  במקומות  יופקד  התקן 
תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, 5765.

תחילתה של אכרזה זו שנה מיום פרסומה.

ט"ז בחשוון התשע"ז )17 בנובמבר 2016(
)חמ 3-95-ה4(

משה כחלון  
שר הכלכלה והתעשייה  

הודעה על מינוי פוסקים רפואיים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי 

עבודה(, התשט"ז-1956

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 1 לתקנות הביטוח 
התשט"ז-21956,  עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי 
קבעתי כי ד"ר יעקב זאוברמן, מס' רישיון 32721, ייכלל ברשימת 

הפוסקים הרפואיים.

תוקף המינוי האמור עד תום 3 שנים ממועד פרסומו ברשומות.

כ' בחשוון התשע"ז )21 בנובמבר 2016(
)חמ 3-89-ה1(

חיים כץ
                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשע"ו, עמ' 972.  2

צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957, אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות 
ההסכם הקיבוצי הכללי )7040/2016( מיום כ"ד באלול התשע"ו 
מפעלי השמירה  של  הארצי  הארגון  שבין   )2016 בספטמבר   27(
והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 
העובדים  כל  על  יחולו  שבתוספת  המורחבות  ההוראות  וכי 
והמעסיקים בענף השמירה והאבטחה בישראל למעט מאבטחי 

טיולים ומעסיקיהם, כאמור בהוראות המורחבות בתוספת.

בצו  פורסמו  אשר  השכר  תעריפי  את  מעדכן  לעיל  הצו 
שמספרו  הסכם  הרחיב  אשר  צו   ,2014 משנת  קודם  הרחבה 
משנת  הצו   - )להלן   7029/2014 הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס 

 .2)2014

או   )2017 בינואר   1( התשע"ז  בטבת  ג'  מיום  יחול  הצו 
במועד פרסומו, לפי המועד המאוחר מבין השניים. 

תוספת

רחבות המו ראות  ההו

מס' הסעיף 
בהסכם

במקום סעיפים 7)א( עד 7)ד( לצו משנת 2014 יבוא האמור   .1
להלן:

                          
ס"ח התשי"ז, עמ' 63.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 250.  2

romyak
Highlight



1833 ילקוט הפרסומים 7408, כ"ב בכסלו התשע"ז, 22.12.2016 

בילקוט  הצו  פרסום  מיום  או   1.1.2017 מיום  החל  ")א( 
הפרסומים, לפי המועד המאוחר מבין השניים, עובד 
יפחת  לא  אשר  שעתי  לתעריף  זכאי  יהיה  בשכר, 
שקלים  ושמונה  )עשרים  חדשים  שקלים   28.5 מסך 
חדשים וחמישים אגורות(. מאותו מועד עובד המקבל 
משכורת חודשית יהיה זכאי לשכר חודשי שלא יפחת 
ושלוש  אלפים  )חמשת  חדשים  שקלים   5,300 מסך 
מאות שקלים חדשים( למשרה מלאה; עובד המועסק 
יחסית  החודשי  השכר  יחושב  חלקית,  במשרה 

לחלקיות משרתו.

לא הורחב. )ב( 

לא הורחב   .2

מעסיק  אצל  המועסק  עובד  על  יחולו  לא  זה,  צו  הוראות   .3
בצו  כהגדרתם  ומשלחות,  טיולים  בליווי  שעיסוקו 
ההרחבה3  המרחיב את ההסכם הקיבוצי מספר 7008/2015.

כ"ב בכסלו התשע"ז )22 בדצמבר 2016(
)חמ 3-107-ה1(

חיים כץ
                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשע"ו, עמ' 743.  3

הודעה על מינוי חברה בוועדה המייעצת
לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, 

התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 5)א()4( לתקנות העסקת עובדים 
ממנה  אני  התשנ"ו-21996,  )ערובה(,  אדם  כוח  קבלני  ידי  על 
לנציגת היועץ המשפטי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
ערובה  או  ערבות  חילוט  לעניין  המייעצת  בוועדה  החברתיים 
מתאימה אחרת שנתן קבלן כוח אדם לשם קבלת רישיון לעסוק 

כקבלן כוח אדם, את דיקלה חורש.

מינוי זה בא במקום המינוי של עו"ד דבורה ספיר-אליעזר3.

כ"ז בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2738-ה2(

חיים כץ
                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשע"ו, עמ' 9523.  1

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1514; התשס"ז, עמ' 182.  2

י"פ התשע"א, עמ' 6469.  3

הודעה על מינוי חברה בוועדה המייעצת
לפי תקנות העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם )ערובה(, 

התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 5)א()1( לתקנות העסקת עובדים 
ממנה  אני  התשנ"ו-21996,  )ערובה(,  אדם  כוח  קבלני  ידי  על 
לחברה ויושבת ראש בוועדה המייעצת לעניין חילוט ערבות או 
ערובה מתאימה אחרת שנתן קבלן כוח אדם לשם קבלת רישיון 

לעסוק כקבלן כוח אדם, את דבורה ספיר אליעזר.

 
י"פ התשע"ו, עמ' 9523.  1

ק"ת התשנ"ו, עמ' 1514.  2

מינוי זה בא במקום המינוי של היועץ המשפטי של משרד 
התעשייה המסחר והתעסוקה3.

כ"ז בחשוון התשע"ז )29 בנובמבר 2016(
)חמ 3-2738-ה2(

חיים כץ
                          שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

י"פ התשס"ט, עמ' 318.  3

מינוי יושב ראש הוועדה המייעצת
לפי פקודת היערות

)להלן  היערות1  לפקודת  15)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
במשרד  היערות  פקיד  ברקאי,  ארז  את  ממנה  אני  הפקודה(,   -
המייעצת  הוועדה  של  ראש  ליושב  הכפר,  ופיתוח  החקלאות 

לעניין הפקודה.

ח' בכסלו התשע"ז )8 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4541(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 600; התשע"ב, עמ' 130.  1

מינוי חברי מועצת הצמחים
לפי חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק(, התשל"ג-1973, 

ולפי תקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )דרכי מינוי חברי 
המועצה וחברי ועדות ענפיות(, התשס"ו-2006

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4)א( ו–)ב(, ו–5)א( לחוק מועצת 
ולפי  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973  ושיווק(,  )ייצור  הצמחים 
מינוי  )דרכי  ושיווק(  )ייצור  37 לתקנות מועצת הצמחים  תקנה 
חברי המועצה וחברי ועדות ענפיות(, התשס"ו-22006, אני ממנה 

את האנשים המפורטים להלן לחברי המועצה:

נציגי הממשלה:  .1

נציגי שר החקלאות ופיתוח הכפר - )א( 

אורי צוק בר - יושב ראש  

שמשון עומר.  

כ"ה באב התשע"ו )29 באוגוסט 2016(
)חמ 3-3509-ה1(

אורי אריאל  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשל"ג, עמ' 310; התשס"ז, עמ' 422.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 632; התשע"א, עמ' 1051.  2

מינוי סגן פסיכיאטר מחוזי
לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

נפש,  בחולי  טיפול  לחוק   1 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
פסיכיאטר  לסגן  גולד  ניב  ד"ר  את  ממנה  אני  התשנ"א-11991, 

מחוזי לצה"ל בכל המחוזות במקומה של ד"ר שירלי פורטוגיז2.

כ"ב בחשוון התשע"ז )23 בנובמבר 2016(
)חמ 3-658(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשנ"א, עמ' 130.  1

י"פ התשע"א, עמ' 6094.  2




