
רשומות

הפרסומים ילקוט

רדיפות נכי חוק עררים לפי מותב לוועדות ראש יושב מינוי
1106 מינהליים........................   דין בתי חוק ולפי הנאצים

1106   ... האמורים החוקים לפי לוועדת ערר חבר מינוי הארכת

נכי חוק לפי מותב לוועדות ערעורים ראש יושב  מינוי
1106 מינהליים.............   דין בתי וחוק בנאצים המלחמה

החוקים לפי ערעורים לוועדות לחבר מינוי  הארכת
1106   .............................................................................. האמורים

לפי ערעור לוועדות נוספת מותב ראש יושבת  מינוי
(תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות  חוק

1106   ................................ מינהליים וחוק בתי דין ושיקום)

החוקים לפי ערעור לוועדות חבר מינוי  הארכת
1106   .............................................................................. האמורים

שחרור חוק לפי שחרורים לוועדות ראש יושבת מינוי
1107 ממאסר...............................................................   על–תנאי

תוצרת להסדרת חוק לוועדת ערר לפי ראש יושב מינוי
1107   ................................................................................ אורגנית

המקומיות הרשויות חוק לפי ערר בוועדות חברים  מינוי
1107 מינהליים....................................   וחוק בתי דין (ביוב)

חוק שירות לפי היתרים למתן לועדה  מינוי חברים
1107 לאחר פרישה)..................................   הציבור (הגבלות

הפטנטים, פקודת לפי חוק בקניין רוחני  מינוי פוסקת
וחוק והמדגמים הפטנטים פקודת מסחר,  סימני

1107 גאוגרפיים.......................   וציונים מקור כינויי הגנת

לקביעת הציבורית בוועדה חברים מינוי על  הודעה
1108 לטובת המדינה.......................   עיזבונות ייעודם של

החברות כללי לפי המייעצת לוועדה חבר  מינוי
1108   .... ושכרם) משפטיים יועצים (מינוי הממשלתיות

1108   ........... הגנה היטלי סחר ואמצעי ממונה לפי חוק מינוי

ממשלתית לנושא ועדת בדיקה מינוי  הודעה על
הרכבה, הווטרינריים, השירותים  התנהלות

1108 וסמכויותיה.....................................................   תפקידיה

(ייצוא הצמחים מועצת חוק לפי זמנית מועצה  מינוי
ושיווק) (ייצור הצמחים מועצת ותקנות  ושיווק)

1108 הזיתים)................................................................   (מועצת

הסכמים חוק הרחבה לפי צו כוונה למתן על  הודעה
1109   .............................................................................. קיבוציים

1109   ........................ התעבורה תקנות לפי היתר לתת הסמכה

1109 המכרות..............................   על מקום למפקח ממלא מינוי

של המשרד תמיכות כספי לחלוקת  תיקון מבחנים
1109 דת........................................................................   לשירותי

בדבר הסכם הביניים חוק יישום לפי מתן צו על הודעות
1109   ... פעילות) (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה

1111 מתן רישיונות מודדים.................................   הודעות בדבר

1112 קנס..........   עבירות של מחמירות נסיבות בדבר הוראות

1112 נפט.........................   זכות של הארכת תוקף בדבר הודעה

חלקיות מחוזיות מיתאר תכניות אישור בדבר  הודעות
1112 ולמחוז הדרום......   המרכז למחוז אביב, למחוז תל

לשנת מלאכי קרית עיריית של רגיל תקציב  תמצית
1111   ..................................................................... 2008 הכספים

הרופאים הווטרינרים תקנות לפי בדבר בחינה  הודעה
1114 (בחינת רישוי)......................................................................  

1114 הדין.....   עורכי מלשכת חברים השעיית בדבר הודעות

- קיבוציים הסכמים חוק לפי הודעות

1115 עד 30.11.2008   לרישום שהוגשו כלליים הסכמים  

1115   30.11.2008 שהוגשו לרישום עד הסכמים מיוחדים  

1118   ............................................................... הודעות מאת הציבור

טעות תיקון

עמוד                              עמוד         
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לוועדות עררים מותב ראש מינוי יושב
בתי חוק ולפי הנאצים, התשי"ז-1957, רדיפות חוק נכי לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין

הנאצים,  רדיפות נכי לחוק  16 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
בתי  ו–12 לחוק ו–(ב) - החוק), וסעיפים 5(א) התשי"ז-11957 (להלן
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשנ"ב-21992, מינהליים, דין
שופט ,57099871 ת"ז פרידלנדר, שלמה את  ממנה אני העליון,
החוק, לפי עררים ראש מותב בוועדות ליושב שלום, משפט בית

במחוז תל אביב.

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—100 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.212 עמ' התשל"ח, ;103 עמ' התשי"ז, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

ערר לוועדת חבר מינוי הארכת
בתי חוק ולפי הנאצים, התשי"ז-1957, רדיפות חוק נכי לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין

הנאצים,  רדיפות נכי לחוק  16 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מינהליים,  דין בתי החוק), וסעיף 5 לחוק התשי"ז-11957 (להלן -
ת"ז בריצמן3, שמואל של מינויו את מאריך אני התשנ"ב-21992,
בטבת כ"ז ביום החל החוק, לפי ערר בוועדת לחבר ,008876435

(23 בינואר 2009). התשס"ט

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—100 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.212 עמ' התשל"ח, ;103 עמ' התשי"ז, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

.1620 עמ' התשס"ו, 3   י"פ

ערעורים לוועדות מותב ראש יושב מינוי
בתי חוק ולפי בנאצים, התשי"ד-1954, המלחמה חוק נכי לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין

בנאצים,  המלחמה נכי לחוק  3 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לחוק  ו–12  ו–(ב) 5(א) וסעיפים  - החוק),  (להלן התשי"ד-11954 
בית נשיאת ובהסכמת התשנ"ב-21992, מינהליים,  דין  בתי
,57099871 ת"ז פרידלנדר, שלמה ממנה את אני העליון, המשפט
בוועדות ערעורים מותב ליושב ראש שלום, בית משפט שופט

אביב. תל במחוז החוק, לפי

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—99 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.88 עמ' התשל"ט, ;76 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

ערעורים לוועדות לחבר מינוי הארכת
בתי חוק ולפי בנאצים, התשי"ד-1954, נכי המלחמה חוק לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין

בנאצים,  המלחמה נכי לחוק  3 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מינהליים,  דין בתי החוק), וסעיף 5 לחוק התשי"ד-11954 (להלן -
ת"ז בריצמן3, שמואל של מינויו את מאריך אני התשנ"ב-21992,
החל האמור, החוק לפי ערעורים בוועדות לחבר ,008876435

(11 בינואר 2009). ט"ו בטבת התשס"ט ביום

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—99 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.88 עמ' התשל"ט, ;76 עמ' התשי"ד, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

.1311 עמ' התשס"ו, 3   י"פ

לוועדות ערעור נוספת מותב ראש מינוי יושבת
ושיקום), (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות חוק לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי התש"י-1950,

שנספו  חיילים משפחות 5 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
החוק),  - (להלן התש"י-11950  ושיקום),  (תגמולים  במערכה 
התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק ו–12 5 וסעיפים
 16 סעיף לפי העליון, המשפט בית  נשיאת עם ובהתייעצות
ממנה אני  התשמ"ד-31984, משולב], [נוסח המשפט בתי לחוק
בית שופטת בקצבה של ,50759489 ת"ז השופטת רות בהט, את
החוק לפי הערעור בוועדות מותב ראש ליושבת שלום, משפט

האמור, במחוז הדרום.

לשנתיים. המינוי תוקף

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—321 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.162 עמ' התש"י, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

.198 עמ' התשמ"ד, 3   ס"ח

לוועדות ערעור חבר הארכת מינוי
ושיקום), (תגמולים במערכה שנספו חיילים משפחות חוק לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי התש"י-1950,

שנספו  חיילים משפחות 5 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
החוק), וסעיף  במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-11950 (להלן -
מינויו את מאריך אני התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5
לפי ערעור בוועדות לחבר ,008876435 ת"ז בריצמן3, שמואל של

(11 בינואר 2009). התשס"ט בטבת ט"ו ביום החל האמור, החוק

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—321 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.162 עמ' התש"י, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

.1311 עמ' התשס"ו, 3   ס"ח
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שחרורים ראש לוועדות יושבת מינוי
התשס"א-2001 ממאסר, על–תנאי שחרור חוק לפי

ממאסר,  על–תנאי שחרור 32 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
בית המשפט  נשיאת בהסכמת החוק), התשס"א-12001 (להלן -
[נוסח  המשפט בתי 16 לחוק סעיף לפי עמה ובהתייעצות העליון,
ת"ז בהט, את השופטת רות ממנה אני משולב], התשמ"ד-21984,
ראש ליושבת שלום, משפט בית של בקצבה שופטת ,50759489

השחרורים. ועדות

לשנתיים. המינוי תוקף

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—101 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.410 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.198 עמ' התשמ"ד, 2   ס"ח

ערר יושב ראש לוועדת מינוי
התשס"ה-2005 תוצרת אורגנית, להסדרת חוק לפי

תוצרת להסדרת לחוק 9(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
ת"ז שחם, מרדכי את ממנה אני התשס"ה-12005, אורגנית,

האמור. הסעיף ועדת ערר לפי ראש ליושב ,009035460

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—3899 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.474 עמ' התשס"ה, 1  ס"ח

ערר בוועדות חבר מינוי
חוק ולפי התשכ"ב-1962, (ביוב), המקומיות הרשויות חוק לפי

דין מינהליים, התשנ"ב-1992 בתי

המקומיות  הרשויות לחוק  29 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לחוק  ו–12  5 וסעיפים  החוק),   - (להלן התשכ"ב-11962  (ביוב), 
אני הפנים, שר המלצת ולפי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, בתי
לפי ערר בוועדות לחבר ,033846023 ערן בניטה, ת"ז ממנה את

הדרום. במחוז החוק,

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(1 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט ד'
 (3—810 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.96 עמ' התשכ"ב, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

ערר בוועדות חבר מינוי
חוק ולפי התשכ"ב-1962, (ביוב), המקומיות הרשויות חוק לפי

דין מינהליים, התשנ"ב-1992 בתי

המקומיות  הרשויות לחוק  29 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
לחוק  ו–12  5 וסעיפים  החוק),   - (להלן התשכ"ב-11962  (ביוב), 

אני הפנים, שר המלצת ולפי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, בתי
לפי ערר בוועדות לחבר ,037581287 בניטה, ת"ז יניב ממנה את

ירושלים. במחוז החוק,

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(1 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט ד'
 (3—810 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר

__________
.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

היתרים חברים לוועדה למתן מינוי
התשכ"ט-1969 פרישה), לאחר (הגבלות הציבור שירות חוק לפי

הציבור  שירות לחוק ו–12  11 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
את ממנה אני התשכ"ט-11969, פרישה),  לאחר (הגבלות 
של רשימה מתוך היתרים, למתן הוועדה לחברי להלן המפורטים

הביטחון: שר

028016111 שפרינגר-נקר, ת"ז סא"ל שרון

029630902 נוימן, ת"ז יעקב סא"ל נעם

024279929 הלפרין, ת"ז סא"ל אשר

023968183 קידר-ברוך, ת"ז סא"ל ענבר

025081670 בן–ברק, ת"ז סא"ל דורון

ב' באדר י"א מיום היתרים2, למתן לוועדה  חברים  מינוי
בטל. - (22 במרס 2005) התשס"ה

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—180 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.144 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

.2378 עמ' התשס"ה, 2   י"פ

בקניין רוחני מינוי פוסקת
לפי פקודת סימני מסחר התשכ"ז-1967, הפטנטים, חוק לפי

והמדגמים, הפטנטים פקודת לפי התשל"ב-1972, חדש], [נוסח
גאוגרפיים, וציונים מקור כינויי הגנת חוק ולפי ,1926

התשכ"ה-1965

התשכ"ז- הפטנטים, לחוק 172א לפי סעיף בתוקף סמכותי
התשל"ב- חדש], [נוסח מסחר  סימני לפקודת 5א וסעיף ,11967
26א וסעיף ,31926 והמדגמים, הפטנטים לפקודת 3א סעיף ,21972
אני התשכ"ה-41965, גאוגרפיים, וציונים מקור כינויי הגנת לחוק
בקניין לפוסקת ,028540433 ת"ז שושני,  כספי יערה את ממנה 

האמורים. הסעיפים לפי רוחני

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—3391 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.8 עמ' התשס"א, ;(201) 148 עמ' התשכ"ז, 1  ס"ח

התשס"א, ס"ח ;511 עמ' ,26 נוסח חדש ישראל,  2   דיני מדינת

עמ' 9.  
.8 עמ' התשס"א, ס"ח ;1053 ב', עמ' כרך 3  חוקי א"י,

.9 עמ' התשס"א, ;186 עמ' התשכ"ה, 4  ס"ח

__________
.96 עמ' התשכ"ב, 1  ס"ח
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לקביעת הציבורית בוועדה חברים מינוי על הודעה
לטובת המדינה עיזבונות ייעודם של

בחשוון  כ"ט מיום  4272 מס' הממשלה להחלטת בהתאם
אלמוג, דורון כי בזה  מודיע אני ,(2008 בנובמבר   27) התשס"ט
באישור ידי, על מונו ,08315392 ת"ז שניט, ונורית ,050745934 ת"ז
של ייעודם לקביעת הציבורית בוועדה לחברים הממשלה,

המדינה. לטובת עיזבונות

(27 בנובמבר 2011). התשע"ב בטבת א' יום עד המינוי תוקף

(1 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט ד'
 (3—1377 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר

המייעצת לוועדה חבר מינוי
(מינוי יועצים משפטיים כללי החברות הממשלתיות לפי

ושכרם), התשנ"ב-1992

החברות לכללי  1(ב)(1) סעיף לפי  סמכותנו בתוקף 
התשנ"ב- ושכרם), משפטיים יועצים  (מינוי הממשלתיות
נציגת שיפר, הדין שולמית את עורכת בזאת ממנים אנו ,11992
החברות לפני רשות להמליץ שתפקידה לחברת הוועדה ציבור,
של לשמש יועץ משפטי דין עורך של הממשלתיות בדבר מינויו

שכרו. אישור ובדבר ממשלתית חברה

שנים. 3 של לתקופה חתימתו מיום המינוי תוקף

רשות אצל  ,91919 ירושלים ,3 קפלן רח' הוועדה: מען
הממשלתיות. החברות

(23 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ה
 (3—511 (חמ

רוני בר–און          דניאל פרידמן             
המשפטים האוצר          שר שר    __________

.1348 עמ' התשנ"ב, 1  ק"ת

מינוי ממונה
ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 חוק היטלי סחר לפי

לחוק 3ב שבסעיף "הממונה" הגדרת  לפי  סמכותי בתוקף
צבי את ממנה אני התשנ"א-11991, הגנה, ואמצעי סחר היטלי
חקלאות מוצרי שהם טובין לעניין לממונה ,02247946 כהן, ת"ז

מעובדים. לא

(תיקון סחר היטלי של חוק ביום תחילתו המינוי של תחילתו
התשס"ט-22008. ,(4 מס'

(20 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ב
 (3—383 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

.5 עמ' התשס"ט, ;38 עמ' התשנ"א, 1  ס"ח

.5 עמ' התשס"ט, 2   ס"ח

ממשלתית לנושא התנהלות בדיקה על מינוי ועדת הודעה
וסמכויותיה תפקידיה הרכבה, הווטרינריים, השירותים

חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

התשס"א- הממשלה, לחוק 8א לסעיף בהתאם מודיע, אני
12001, כי -

השירותים התנהלות לנושא בדיקה ועדת מיניתי .1
ופיתוח החקלאות במשרד המקנה ובריאות הווטרינריים

הווטרינריים). השירותים - (להלן הכפר

הוועדה: הרכב

ראש יושב - זיילר ורדי (בדימוס) השופט

שגיב יעקב

עפרון; יהודה ד"ר

הוועדה: תפקידי .2

הוטרינריים; במסגרת השירותים התנהלות לבחון את (1)
האלה: הנושאים את השאר, בין הוועדה, תבחן זו

והארגונית המינהלית המקצועית, המוכנות (א)
בריאות בהיבטי הווטרינריים השירותים של
מניעת זה ובכלל חיים בעלי בריאות הציבור,

מחלות; ובלימת מחלות
השירותים פעילות של ההשלכות את (ב)
יעילות (ובהם היבטים כלכליים על הווטרינריים
מן ובתוצרת חיים  בבעלי  מסחר  של  וחיסכון)

לארץ; ובחוץ בארץ החי,

השירותים בפעילות המידות טוהר של היבטים (ג)
הווטרינריים;

זיקה לו יש כי תמצא שהוועדה נוסף היבט כל לבחון (2)
להבטיח כדי  נדרש שהוא או האמורים לנושאים 
עם הווטרינריים השירותים של נאותה התמודדות

עליה; המוטלים הציבורית והאחריות התפקידים

הוועדה: של סמכויותיה .3

לחוק ו–27(ב) סעיפים 9 עד 11 חקירה, לפי של ועדת סמכויות  
התשכ"ט-21968. חקירה, ועדות

חששות בדרך שתסיר ככל האפשר, הוועדה יקוימו, דיוני
היא ובמסגרת זו עדות ליתן פוטנציאליים עדים אפשריים מצד
ותוך סגורות בדלתיים כשיהיה צורך בכך, דיונים, לקיים תוכל

מהעדויות. חלק אי–פרסום

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—3281 (חמ

שמחון שלום  
הכפר ופיתוח החקלאות שר __________

.28 עמ' התשכ"ט, 2   ס"ח

מינוי מועצה זמנית
ושיווק), התשל"ג-1973, (ייצוא הצמחים חוק מועצת לפי
הזיתים), (מועצת ושיווק) (ייצור הצמחים מועצת ותקנות

התשס"ח-2008

הצמחים מועצת לחוק 2א(ב) סעיף לפי  סמכותנו בתוקף 
מועצת לתקנות 3(ב) תקנה ולפי התשל"ג-11973, ושיווק), (ייצור
אנו התשס"ח-22008, הזיתים), (מועצת ושיווק) (ייצור הצמחים

כמפורט להלן: זמנית, בהרכב ממנים מועצה

 006015929 לידור, ת"ז יצחק ופיתוח הכפר, החקלאות נציג שר
ראש; יושב -

 022234413 יהב, ת"ז זרח והתעסוקה, המסחר התעשיה נציג שר
ראש; יושב סגן -

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

.690 עמ' התשס"ח, 2   ק"ת
__________

.837 עמ' התשס"ח, ;168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח
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;058928235 מדלג', ת"ז הכפר, ג'מאל החקלאות ופיתוח עובד משרד

עם התייעצות לאחר שמונו  לשמן,  זיתים  מגדלי ארבעה
הזיתים: מגדלי ארגוני

;050157718 לביב טריף, ת"ז

;057644023 ת"ז זידאן, סוהיל

;058826538 אורי יוגב, ת"ז

.003134202 ת"ז איילון, דן

(26 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ח
 (3—3809 (חמ

     אליהו ישי                    שלום שמחון
הכפר ופיתוח החקלאות שר והתעסוקה      המסחר התעשיה שר

למתן צו הרחבה הודעה על כוונה
קיבוציים, התשי"ז-1957 חוק הסכמים לפי

קיבוציים,  הסכמים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
25 לחוק,  לפי סעיף צו לתת כוונתי על אני מודיע התשי"ז-11957,
בתמוז כ'  מיום  הכללי, הקיבוצי  ההסכם  תחולת את  המרחיב 
הארגונים התיאום של לשכת  שבין ,(2008 ביולי   23) התשס"ח
האגף החדשה, הכללית העובדים הסתדרות לבין הכלכליים
וממנה, לעבודה נסיעה הוצאות עדכון בדבר מקצועי לאיגוד

.(7030/2008) שמספרו

(24 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ו
 (3—107 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________

.63 עמ' התשי"ז, 1  ס"ח

היתר לתת הסמכה
התשכ"א-1961 התעבורה, תקנות לפי

לתקנות 578ב(2) תקנה לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
תיאום מינהלת מנהל את מסמיך אני התשכ"א-11961, התעבורה,

האמורה. התקנה לפי היתר לתת ארז וקישור

(18 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ'
 (3—83 (חמ

שאול מופז  
התחבורה והבטיחות בדרכים שר   __________

.1360 עמ' התשס"ח, ;1425 עמ' התשכ"א, 1  ק"ת

המכרות על מקום למפקח ממלא מינוי
המכרות פקודת לפי

את ממנה אני המכרות1, לפקודת 4 לפי סעיף בתוקף סמכותי
על המפקח של מקומו לממלא ,028745859 יוסף וירצבורגר, ת"ז

איתמר3. אריה ד"ר של במקומו מימרן2, יעקב ד"ר המכרות,

(16 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"ח
 (3—837 (חמ

בן אליעזר בנימין (פואד)  
הלאומיות התשתיות שר __________

.910 ב', עמ' כרך 1  חוקי א"י,

.3623 עמ' התשנ"ז, 2  י"פ

.2316 עמ' התשס"ה, 3  י"פ

המשרד של תמיכות כספי לחלוקת מבחנים תיקון
דת לשירותי

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

התשמ"ה-11985  התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
תיקון מתפרסם בזה לממשלה, המשפטי היועץ ובהתייעצות עם
(הדרכה דת המשרד לשירותי של כספי תמיכות לחלוקת מבחנים
- המבחנים  בתפוצות)2 (להלן ורבניהן לקהילות ותורנית רוחנית

כדלהלן: העיקריים),

יבוא: העיקריים, למבחנים 3 סעיף במקום .1

חלוקת התקציב: .3"

הנתמכת כדלקמן: סוגי הפעילות בין התקציב יחולק

בפזורה ורבני קהילות קהילות השו"ת מול פעילות (1)
;70% -

;10% - מהגולה לשאלות שו"ת ספרי הוצאת (2)

".20% - אינטרנט אתר הפעלת (3)

בינואר   1) התשס"ח בטבת כ"ג ביום 1 סעיף תחילתו של .2
.(2008

(4 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט ז'
 (3—1888 (חמ

כהן יצחק  
דת לשירותי השר __________

.34 עמ' התשנ"ב, ;60 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

התשס"ח, י"פ ;927 עמ' התשס"ז, י"פ ;4590 עמ' התשס"ו,  2   י"פ

עמ' 3850.  

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם הביניים לחוק יישום 3(ג) נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
התשנ"ה- פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר

לביטחון הפנים  לידיעת השר שהובא כי לאחר החוק), 11994 (להלן -
כוונה יש (1 במאי 2008), התשס"ח בניסן כ"ו ביום כי השר), - (להלן
העליונה הלאומית הרשות משרדי פתיחת לכבוד אירוע לקיים
של בירושלים העתיקה בעיר חלאדיה ברח' בסמים, למלחמה
לכך שניתן בלי וזאת בחסותה או מטעמה או הפלסטינית הרשות
בניסן כ"ה הוציא השר ביום לחוק, 3(א) בסעיף כנדרש בכתב, היתר

- המורה לחוק 3(ב) סעיף לפי צו (30 באפריל 2008) התשס"ח

או הרשות בירושלים במשרד האמור הטקס לקיים את שלא א.
ישראל; אחר בתחומי מדינת מקום בכל

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
קיום האסיפה את למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי
בכל או בכתובת האמורה קיומה את המשך לאפשר לא או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(9 בספטמבר 2008) בתשרי התשס"ט ז'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

הפנים לביטחון במשרד __________
.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח
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צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם הביניים לחוק יישום 3(ג) נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
התשנ"ה- פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר

לביטחון  השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק),  - (להלן  11994
(22 במאי 2008) התשס"ח באייר י"ז ביום כי השר), - (להלן הפנים
הרשות של אסיפה בירושלים פאלאס במלון לקיים כוונה יש
היתר שניתן לכך בלי וזאת בחסותה או מטעמה הפלסטינית או
באייר י"ז ביום השר  הוציא  לחוק, 3(א) בסעיף כנדרש בכתב,

- המורה לחוק 3(ב) סעיף לפי צו (22 במאי 2008) התשס"ח

בירושלים במלון פאלאס האמורה את האסיפה לקיים שלא א.
מדינת ישראל; בתחומי אחר בכל מקום או

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
קיום האסיפה את למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי
בכל או בכתובת האמורה קיומה את המשך לאפשר לא או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(7 בספטמבר 2008) בתשרי התשס"ט ז'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

הפנים לביטחון במשרד
__________

.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם הביניים לחוק יישום 3(ג) נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
התשנ"ה- פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר

לביטחון  השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק),  - (להלן  11994
(1 ביוני 2008) התשס"ח באייר כ"ז ביום כי השר), - (להלן הפנים
של אסיפה בירושלים "חכוואתי" בתאטרון לקיים כוונה יש
השנה יום  לציון בחסותה  או מטעמה או הפלסטינית  הרשות 
היתר לכך שניתן בלי  וזאת חוסייני, פייסל של  למותו התשיעי
באייר כ"ז ביום השר  הוציא  לחוק, 3(א) בסעיף כנדרש בכתב,

- המורה לחוק 3(ב) סעיף לפי צו (1 ביוני 2008) התשס"ח

חכוואתי בתאטרון האמורה האסיפה את לקיים שלא א.
ישראל; מדינת בתחומי אחר מקום בכל או בירושלים

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
קיום האסיפה את למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי
בכל או בכתובת האמורה קיומה את המשך לאפשר לא או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(7 בספטמבר 2008) בתשרי התשס"ט ז'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

הפנים לביטחון במשרד
__________

.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם הביניים לחוק יישום 3(ג) נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
התשנ"ה- פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר

לביטחון  השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק),  - (להלן  11994
הפלסטינית המועצה חברת משרדי  כי  השר), - (להלן הפנים
הרשות של  "נציגות" הם ג'וז, בוואדי הממוקמים לשיכון 
לכך שניתן בלי מדינת ישראל פועלים בתחומי והם הפלסטינית
בסיוון כ"ז ביום השר הוציא לחוק, 3(א) בסעיף כנדרש בכתב, היתר

- המורה לחוק 3(ב) סעיף לפי צו (30 ביוני 2008) התשס"ח

בכתובת עלסגירתמשרדיחברתהמועצההפלסטיניתלשיכון, א.
מדינת ישראל; בתחומי אחר מקום בכל האמורה או

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
לא או ה"נציגות" את במקום, לסגור החצרים בעל שהוא מי
כתובת בכל האמורה או בכתובת המשך קיומה את לאפשר

ישראל. מדינת בתחומי אחרת

(7 בספטמבר 2008) בתשרי התשס"ט ז'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

הפנים לביטחון במשרד
__________

.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם הביניים לחוק יישום 3(ג) נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
התשנ"ה- פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר

לביטחון  השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק),  - (להלן  11994
(3 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ב' ביום כי השר), - (להלן הפנים
הרשות של אסיפה בירושלים חכוואתי בתאטרון לקיים כוונה יש
ומנהלים תלמידים לכבוד בחסותה או מטעמה או הפלסטינית
בכתב, כנדרש היתר לכך שניתן בלי וזאת פלסטיניים בתי ספר של
(3 באוגוסט  התשס"ח באב ביום ב' הוציא השר לחוק, 3(א) בסעיף

- המורה לחוק 3(ב) סעיף לפי צו (2008

חכוואתי בתאטרון האמורה האסיפה את לקיים שלא א.
ישראל; מדינת בתחומי אחר מקום בכל או בירושלים

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
קיום האסיפה את למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי
בכל או בכתובת האמורה קיומה את המשך לאפשר לא או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(7 בספטמבר 2008) בתשרי התשס"ט ז'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

הפנים לביטחון במשרד
__________

.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח
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צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם הביניים לחוק יישום 3(ג) נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
התשנ"ה- פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר

לביטחון  השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק),  - (להלן  11994
באוגוסט   17) התשס"ח באב ט"ז ביום כי השר), - (להלן הפנים
בירושלים חוסייני" אל "הינד במכללת לקיים כוונה יש (2008
לרגל סיום בחסותה או מטעמה או הפלסטינית הרשות אסיפה של
היתר בכתב, לכך בלי שניתן וזאת ומחנות הקיץ, פעילות קייטנות
 17) התשס"ח באב ט"ז ביום השר הוציא לחוק, 3(א) בסעיף כנדרש

- המורה לחוק 3(ב) סעיף לפי צו (2008 באוגוסט

אל "הינד במכללת האמורה האסיפה את לקיים שלא א.
מדינת בתחומי אחר מקום  בכל או בירושלים  חוסייני"

ישראל;

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
קיום האסיפה את למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי
בכל או בכתובת האמורה קיומה את המשך לאפשר לא או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(7 בספטמבר 2008) בתשרי התשס"ט ז'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

הפנים לביטחון במשרד
__________

.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

צו מתן על הודעה
המערבית ורצועת הגדה בדבר הביניים הסכם חוק יישום לפי

התשנ"ה-1994 פעילות), (הגבלת עזה

הסכם הביניים לחוק יישום 3(ג) נמסרת בזה הודעה לפי סעיף
התשנ"ה- פעילות), (הגבלת עזה ורצועת המערבית הגדה בדבר

לביטחון  השר  לידיעת שהובא לאחר כי החוק),  - (להלן  11994
באוגוסט   21) התשס"ח באב כ' ביום כי השר), - (להלן הפנים
של אסיפה בירושלים "מוטראן" ספר בבית לקיים כוונה יש (2008
המשורר של לזכרו בחסותה או מטעמה או הפלסטינית הרשות
בסעיף כנדרש היתר בכתב, לכך שניתן וזאת בלי דרוויש, מחמוד
(21 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ביום כ' הוציא השר לחוק, 3(א)

- המורה לחוק 3(ב) סעיף לפי צו

"מוטראן" ספר בבית האמורה האסיפה את לקיים שלא א.
ישראל; מדינת בתחומי אחר מקום בכל או בירושלים

או או המחזיק באסיפה הפועל המפעיל, אדם המנהל, לכל ב.
קיום האסיפה את למנוע במקום, החצרים שהוא בעל מי
בכל או בכתובת האמורה קיומה את המשך לאפשר לא או

ישראל. מדינת בתחומי אחרת כתובת

(7 בספטמבר 2008) בתשרי התשס"ט ז'
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

הפנים לביטחון במשרד
__________

.22 עמ' התשנ"ח, ;40 עמ' התשנ"ו, ;85 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

מודדים רישיונות מתן בדבר הודעה
המדידות פקודת לפי

שנתתי המדידות1, לפקודת (3)3 סעיף לפי מודיע  אני
להלן: לרשומים המדידה במקצוע לעסוק רישיון

מס'
הזהותהשםהרישיון הרישיוןמס' מתן תאריך

מנאסרה1285 התשס"ח066394800עלי בניסן י"א
(16 באפריל 2008)

(17 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"ט
(3—257 (חמ

סרברו חיים  
למיפוי ישראל מנהל המרכז __________

.1368 ב', עמ' כרך 1   חוקי א"י,

מודדים רישיונות מתן בדבר הודעה
המדידות פקודת לפי

שנתתי המדידות1, לפקודת (3)3 סעיף לפי מודיע  אני
להלן: לרשומים המדידה במקצוע לעסוק רישיון

מס'
הזהותהשםהרישיון הרישיוןמס' מתן תאריך

יזבק1286 התשס"ט036376200עבדאללה בחשוון י"ג
(11 בנובמבר 2008)

גאנם1300 התשס"ט037301827עלא בחשוון  י"ג
(11 בנובמבר 2008)

התשס"ט022632343אילן אזוט1301 בחשוון  י"ג
(11 בנובמבר 2008)

(17 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"ט
(3—257 (חמ

סרברו חיים  
למיפוי ישראל מנהל המרכז

__________
.1368 ב', עמ' כרך 1   חוקי א"י,

קנס עבירות של מחמירות נסיבות בדבר הוראות
התעבורה פקודת לפי

לפקודת   29 סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
ושר המשפטים שר  ובהסכמת הפקודה)1,  - (להלן התעבורה 
נסיבות בדבר  הוראות קבעתי בדרכים, והבטיחות התחבורה 
האמור, כמפורט לפי הסעיף קנס מסוימת עבירת מחמירות של

להלן:

__________
התש"ם, ס"ח ;173 עמ' ,7 חדש נוסח  ישראל, מדינת דיני     1 

עמ' 18.  
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התקנה מספר
לעבירה נוסף ופירוט

לצו בתוספת
(עבירות התעבורה

התשס"ב-22001 העבירהקנס), של המחמירות הנסיבות

נוהג באי–ציות 22(א)
למעט אי– רכב לרמזור,
הנסיעה לכיוון ציות
ברמזור,התחלתנסיעה
עם יחד צהוב באור

אדום

התקיים וכן אור אדום הופיע ברמזור
מאלה: אחד

את צילמה אלקטרונית מצלמה (1)
הרכבממשיךבנסיעהלתוךהצומת
שהופיע  אחרי יותר או שניות  5

ברמזור האור האדום;

שוטר של לעיניו בוצעה העבירה (2)
מאלה: אחד התקיים וכן

לעבירה,  שקדמו השנים ב–3  (א)
בעבירה זו; הנהג כבר הורשע

לעובר סיכון הפרעה או נגרמו (ב)
"עובר זה, לעניין אחר; דרך
בתקנות כהגדרתו - דרך"
התשכ"א-31961; התעבורה,

לצומת, הנהג  כניסת בעת  (ג)
שהגיע אחר רכב בצומת היה

אחר. מכיוון

פרסומן. מיום ימים 30 אלה הוראות של תחילתן

(9 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"א
(3—250 (חמ

אור                                                     מאיר
משטרת ישראל התנועה של ראש מחלת  __________

.1145 עמ' התשס"ז, ;932 עמ' התשס"ב, 2   ק"ת

.1425 עמ' התשכ"א, 3   ק"ת

נפט זכות של הארכת תוקף בדבר הודעה
חוק הנפט, התשי"ב-1952 לפי

מודיע אני התשי"ב-11952, הנפט, לחוק 65 לסעיף בהתאם
את (10 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"ב ביום הארכתי כי
התש"ע  בחשוון כ"ב ליום 320/"שרית"2 עד של הרישיון תוקפו

(9 בנובמבר 2009).

(11 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון י"ג
 (3—629 (חמ

מימרן יעקב  
הנפט ענייני על הממונה __________

.322 עמ' התשי"ב, 1  ס"ח

.4489 עמ' התשס"ח, ;887 עמ' התשס"ד, 2   י"פ

חלקית מחוזית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
אביב תל למחוז

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המשנה  ועדת  כי החוק), - (להלן  התשכ"ה-11965  והבניה, 
לתכנון ולבניה הארצית שהמועצה עקרוניים, לנושאים תכנוניים

בתכנית דנה  לחוק,  6(א)(3) סעיף לפי סמכותה את לה אצלה
,(2008 ביולי   15) התשס"ח בתמוז י"ב מיום 368 מס' בישיבתה
מחוזית חלקית,  2 לתכנית מיתאר מס' על אישור שינוי והחליטה
ובמפלס  תת–קרקעית  קלה רכבת  - תמ"מ/1/5  אביב, תל מחוז

תל אביב. הקרקע במטרופולין

על  הודעה לחוק;  88 לסעיף בהתאם  הופקדה התכנית 
ב' מיום ,3310 עמ' ,5815 הפרסומים בילקוט פורסמה ההפקדה

(5 ביוני 2008). התשס"ח בסיוון

נמצאת אושרה,  היא שבה בצורה האמורה, התכנית 
בגין מנחם דרך אביב, תל מחוז המחוזית, התכנון לשכת בארכיב
,03-7632603/4 בטל' אביב, תל הממשלה,  קרית ,13 קומה ,125
בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים, משרד התכנון,  מינהל ובארכיב
לעיין רשאי מעוניין וכל ,02-6701556/646 בטל' ירושלים, גוריון,
האמורים פתוחים שהמשרדים ובשעות בימים בלא תשלום, בה,

מראש. ובתיאום לקהל

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכנית, מסמכי 
מידע ,16.00-9.00 בשעות א'-ה' בימים ,03-5688634 בטל' הפנים,
תחת ,www.moin.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר נוסף

השער). (בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע מרכז הכותרת:

(28 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ח
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

חלקית מחוזית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
למחוז המרכז

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
מס' 3  שינוי החוק), כי אושר - והבניה, התשכ"ה-11965 (להלן
רכבת  תמ"מ/12/3 - מחוז המרכז, חלקית, מיתאר מחוזית לתכנית

אביב. תל במטרופולין הקרקע ובמפלס תת–קרקעית קלה

על  הודעה לחוק;  88 לסעיף בהתאם  הופקדה התכנית 
ה' מיום ,2765 עמ' ,5795 הפרסומים בילקוט פורסמה ההפקדה

(10 באפריל 2008). התשס"ח בניסן

נמצאת אושרה,  היא שבה בצורה האמורה, התכנית 
בטל' ,91 הרצל רח' מרכז, מחוז המחוזית, התכנון לשכת בארכיב
קפלן הפנים, רח' משרד התכנון, ובארכיב מינהל ,08-9788460/1
מעוניין וכל ,02-6701556/646 בטל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2
שהמשרדים ובשעות בימים תשלום, בלא בה, לעיין רשאי

מראש. ובתיאום לקהל פתוחים האמורים

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכנית, מסמכי 
מידע .16.00-9.00 בשעות א'-ה' בימים ,03-5688634 בטל' הפנים,
תחת ,www.moin.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר נוסף

השער). (בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע מרכז הכותרת:

(18 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול י"ח
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח __________

.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח



1113 14.12.2008 התשס"ט, בכסלו י"ז ,5881 הפרסומים ילקוט

חלקית מחוזית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
למחוז הדרום

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המשנה  ועדת  כי החוק), - (להלן  התשכ"ה-11965  והבניה, 
לתכנון הארצית  שהמועצה עקרוניים, תכנוניים לנושאים 
דנה לחוק, 6(א)(3) סעיף לפי סמכותה את לה אצלה ולבניה
(29 בינואר  התשס"ח בשבט כ"ב מיום 351 מס' בישיבתה בתכנית
מחוזית,  מיתאר 60 לתכנית מס' אישור שינוי והחליטה על ,(2008
חשמל  קווי למעבר שטח תוואי שינוי תמ"מ/14/4 - הדרום, מחוז

באזור קאסר א–סר.

על  הודעה לחוק;  88 לסעיף בהתאם  הופקדה התכנית 
י"ב מיום ,203 עמ' ,5728 הפרסומים בילקוט פורסמה ההפקדה

(24 באוקטובר 2007). התשס"ח בחשוון

בארכיב נמצאת בצורה שבה היא אושרה, האמורה, התכנית
התקוה רח' הממשלה, קרית הדרום, מחוז המחוזית, התכנון לשכת
משרד התכנון, מינהל ובארכיב ,08-6263791 באר שבע, בטל' ,4
02-6701556/ בטל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים,
ובשעות בימים תשלום,  בה, בלא לעיין  מעוניין רשאי וכל ,646

מראש. ובתיאום לקהל פתוחים האמורים שהמשרדים

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכנית, מסמכי 
מידע .16.00-9.00 בשעות א'-ה' בימים ,03-5688634 בטל' הפנים,
תחת ,www.moin.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר נוסף

השער). (בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע מרכז הכותרת:

(1 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח א'
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון __________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

חלקית מחוזית מיתאר תכנית אישור בדבר הודעה
למחוז הדרום

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון  לחוק  117 לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המשנה  ועדת  כי החוק), - (להלן  התשכ"ה-11965  והבניה, 
לתכנון ולבניה הארצית שהמועצה עקרוניים, לנושאים תכנוניים
בתכנית דנה  לחוק,  6(א)(3) סעיף לפי סמכותה את לה אצלה
,(2008 ביולי   22) התשס"ח באב י"ח מיום 369 מס' בישיבתה
מחוזית, מיתאר לתכנית 23/א מס' שינוי אישור  על  והחליטה

הבה"דים). (עיר מיוחד" "עוגן - תמ"מ/14/4 הדרום, מחוז

על  הודעה לחוק;  88 לסעיף בהתאם  הופקדה התכנית 
כ"א מיום ,2629 עמ' ,5661 הפרסומים בילקוט פורסמה ההפקדה
להגשת על הארכת מועד הודעה (9 במאי 2007). התשס"ז באייר
י"ב מיום ,199 עמ' ,5728 התנגדויות פורסמה בילקוט הפרסומים

(24 באוקטובר 2007). התשס"ח בחשוון

בארכיב נמצאת בצורה שבה היא אושרה, האמורה, התכנית
התקווה הממשלה, רח' קרית הדרום, מחוז התכנון המחוזית, לשכת
משרד התכנון, מינהל ובארכיב ,08-6263791 באר שבע, בטל' ,4
02-6701556/ בטל' ירושלים, גוריון, בן קרית ,2 קפלן רח' הפנים,

ובשעות בימים תשלום,  בה, בלא לעיין  מעוניין רשאי וכל ,646
מראש. ובתיאום לקהל פתוחים האמורים שהמשרדים

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
משרד של  הגאוגרפי-תכנוני המידע במרכז התכנית, מסמכי 
מידע ,16.00-9.00 בשעות א'-ה' בימים ,03-5688634 בטל' הפנים,
תחת ,www.moin.gov.il הפנים משרד של האינטרנט באתר נוסף

השער). (בעמוד גאוגרפי-תכנוני מידע מרכז הכותרת:

(4 בספטמבר 2008) באלול התשס"ח ד'
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

עיריית קרית מלאכי לשנת תמצית תקציב רגיל של
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
מלאכי קרית עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 35,100,000ארנונה
8,590,000מפעל המים

חינוך 2,072,000עצמיות
רווחה 185,000עצמיות

אחר 6,259,000עצמיות
הכל עצמיות 52,206,000סך

החינוך ממשרד 18,414,000תקבולים
הרווחה ממשרד 13,979,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 1,812,000תקבולים
לאיזון כללי 28,562,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 227,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 62,994,000סך

אחרים 100,000תקבולים
שנים קודמות ובגין 4,046,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

119,346,000

בארנונה 6,250,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 125,596,000סך

2,022,000הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 127,618,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 23,604,000שכר
24,598,000פעולות כלליות

6,800,000מפעל המים
הכל כלליות 55,002,000סך

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

חינוך עובדי 14,564,000שכר
חינוך 15,390,000פעולות
חינוך הכל 29,954,000סך

רווחה עובדי 3,763,000שכר
רווחה 16,850,000פעולות
רווחה הכל 20,613,000סך

וביוב מים מילוות 1,423,000פירעון
אחר מילוות 11,484,000פירעון

הכל פירעון מילוות 12,907,000סך

מימון 740,000הוצאות

130,000הוצאות בגין בחירות

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 119,346,000וכיסוי

בארנונה 6,250,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 125,596,000סך

2,022,000הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 127,618,000סך

(25 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון כ"ז
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

הודעה בדבר בחינה
רישוי), (בחינת הווטרינרים הרופאים תקנות  לפי

התשנ"א-1991

(בחינת הרופאים הווטרינרים לתקנות 2(ב) לתקנה בהתאם
נקבע ליום הבחינה מועד כי אני מודיע רישוי), התשנ"א-11991,

.10.00 בשעה (29 בדצמבר 2008), התשס"ט בטבת ב'

הספר בבית הווטרינרי, החולים בבית תתקיים הבחינה
דגן. בבית וטרינרית, לרפואה

לא הבחינה, לוועדת בכתב, בקשה יגיש להיבחן המבקש
הבחינה. מועד לפני ימים מ–10 יאוחר

ת"ד הווטרינרי, המכון להתכתבות: הבחינה: ועדת מען
טל' פרק, שמעון ד"ר טלפוניים: לבירורים ;50250 דגן בית ,12 

.03-9681639

(3 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ה'
 (3—855 (חמ

גלאון נדב  
הבחינה ועדת ראש יושב __________

.1235 עמ' התשנ"א, 1  ק"ת

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
הארצי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
 10) התשס"ח בסיוון ז' ביום בשבתו הדין, עורכי לשכת של
דין עורך על להטיל החליט ,2008-024 בד"א בתיק ,(2008 ביוני
של עונש ,14989 מס' רישיון ,059315861 ת"ז חסן, זטאם מחאמיד

חודשים   4 של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה
עליו. השעיה שהוטל לכל עונש שיצטברו

(5 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ז'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של הארצי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ח באלול כ"ח ביום בשבתו אביב, בתל הדין עורכי לשכת
על להטיל החליט ,2007-107 בד"א בתיק ,(2008 בספטמבר   28)
עונש ,21706 מס' רישיון ,022901961 ת"ז רביע,  עופר דין עורך 
שישה לתקופה של הדין  עריכת במקצוע מעיסוק  השעיה  של

חודשים.

עד (15 במרס 2009) התשס"ט באדר י"ט מיום ההשעיה תוקף
(14 בספטמבר 2009). התשס"ט באלול כ"ה יום

(6 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ח'
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

חבר בדבר השעיית הודעה
הדין, התשכ"א-1961 עורכי חוק לשכת לפי

ו–72 לחוק לשכת  69(א)(6) לסעיפים בהתאם בזה מודיע אני
של הארצי המשמעתי הדין בית כי התשכ"א-11961, הדין, עורכי
התשס"ט בתשרי ג' ביום בשבתו אביב, בתל הדין עורכי לשכת
על להטיל החליט ,152/2007 בד"מ בתיק ,(2008 באוקטובר   2)
של עונש ,29111 מס' רישיון ,29205424 לואי, ת"ז זידאן עורך דין

ימים. 31 של לתקופה הדין עריכת במקצוע מעיסוק השעיה

(1 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו ד' מיום ההשעיה תוקף
(31 בדצמבר 2008). התשס"ט בטבת ד' יום עד

(22 באוקטובר 2008) התשס"ט בתשרי כ"ג
 (3—94 (חמ

זליכוב חיים  
עורכי הדין לשכת סגן ראש __________

.178 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח
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קיבוציים, הסכמים חוק לפי  הודעות
התשי"ז-1957

 30.11.2008 עד לרישום שהוגשו כלליים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.17039/2008

.223.9.2008

מקומי,3. שלטון מרכז
החדשה. הסתדרות

מקומיות4. רשויות

העובדים5. כלל

על 6. לניצחון השנה 1100/08 יום עובדים בעניין הודעה
בחירה כיום הנאצים

.74.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 23.9.2008

.17040/2008

.214.9.2008

מקומי,3. שלטון מרכז
החדשה. הסתדרות

מקומיות4. רשויות

הספר היסודיים5. בבתי מנהלניות ומזכירות

במנב"ס 6. שימוש בגין גמול 1105/08 תוספת הודעה
חלונות

.74.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 14.9.2008

.17041/2008
22.11.2008
והאבטחה,3. של מפעלי שמירה הארצי ארגון

החדשה. הסתדרות
שמירה4.
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.73.11.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 2.11.2008

30.11.2008 עד לרישום שהוגשו מיוחדים הסכמים

הרישום.1. מספר

החתימה.2. תאריך

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תוקפו.8. תקופת

.1285/2008

.224.9.2008

ישראל,3. למען יהודי נוער נ.י.ל.י עמותת
הסתדרות העובדים הלאומית

קהילתיים.4. ארגונים

העמותה5. עובדי כלל

עבודה6. תנאי

.730.10.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 21.9.2008

.1286/2008

.27.8.2008

עוז",3. "גיל לזקן העמותה
עמקים. מרחב החדשה הסתדרות

סעד4. שירותי

העובדים5. כלל

שכר6. תוספת

.74.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 7.8.2008

.1287/2008
22.11.2008
בע"מ,3. לישראל איגוד בנק

המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות
בנקאות4.
העובדים5. כלל
.6CRM מערכת הפעלת
.710.11.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 2.11.2008

.1288/2008

.29.9.2008

בע"מ,3. לישראל איגוד בנק
החדשה. הסתדרות

בנקאות4.

העובדים5. כלל

וביטוח6. שכר תוספת

.710.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 9.9.2008

1289/2008
.22.11.2008
בע"מ,3. לישראל איגוד בנק

הפקידים. הסתדרות
בנקאות4.
כאמור בנספח להסכם5.
העסקה זמנית6.
.710.11.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 2.11.2008

.1290/2008

.21.9.2008

בע"מ,3. שופרסל
המעו"ף הסתדרות

מסחר4.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.74.11.2008

.831.12.2009 - 1.9.2008
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.1291/2008
. 225.9.2008
בע"מ,3. טפחות מזרחי בנק

טפחות. מזרחי עובדי ארגון
בנקאות4.
א' להסכם5. כאמור בנספח
עבודה6. תנאי
.74.11.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 25.9.2008

.1292/2008

.228.10.2008

.3, ישראל מדינת
והרוח החברה האקדמאים במדעי – הסתדרות

הקליניים. הפסיכולוגים חטיבת –
הארגונים4. כלל
קליניים5. פסיכולוגים
.61/07 (בר"מ) מוסכמת בוררות
.75.11.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 28.10.2008

.1293/2008

.217.9.2008

דובק,3.
החדשה. הסתדרות

טבק4. תעשיית

הזמניים5. למעט הפקידים כלל

שכר6. תוספת

.75.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 17.9.2008

.1294/2008

.217.9.2008

דובק,3.
גן רמת מרחב החדשה הסתדרות

טבק4. תעשיית

הפועלים5. כלל

שכר6. תוספת

.75.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 1.7.2008

.1295/2008

.222.9.2008

צור יגאל,3. יאיר כוכב מועצה מקומית
- שרון הסתדרות העובדים / הסתדרות מרחב נציג

הסתדרות המעו"ף.
מקומיות4. רשויות
א' להסכם5. כאמור בנספח
.6399 הסכם
.74.11.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 22.9.2008

.1296/2008

.224.9.2008

החדשה,3. הכללית העובדים הסתדרות
המעו"ף. הסתדרות

ארגונים4. כלל

העובדים5. כלל

להסתדרות6. מצ"י בין 17.4.2008 מיום להסכם הצטרפות

.74.11.2008

.831.12.2009 - 24.9.2008

.1297/2008

.223.10.2008

בע"מ,3. טפחות מזרחי בנק
המאוחד בע"מ. מזרחי בנק ארגון עובדי

בנקאות4.

עובדים5. 3

פרישה6.

.718.11.2008

.81.1.2010 - 1.4.2008

.1298/2008

.227.10.2008

בע"מ,3. כבלים סינרג'
שדרות פועלי מועצת / החדשה הסתדרות

מתכת4. תעשיית

א'5. בנספח כאמור

מענק כספי6.

.712.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 27.10.2008

.1299/2008

.22.11.2008

בע"מ,3. (אי.טי.איי) וציוד טרקטורים
החדשה. הסתדרות

מתכת4. תעשיית

העובדים5. כלל

הסכם6. תוקף הארכת

.712.11.2008

.831.1.2009 - 2.11.2008

.1300/2008

.216.9.2008

בע"מ,3. משען מרכז
החדשה הסתדרות

שירותי בריאות4.

עובדי רעננה5.

ברעננה6. המוסד סגירת

.74.11.2008

.831.12.2009 - 16.9.2008

.1301/2008

.216.11.2008

בע"מ,3. בישראל התעשייה לפיתוח בנק
המעו"ף הסתדרות / החדשה הסתדרות

בנקאות4.

העובדים5. כלל

הבנק6. ופירוק הפרטה

.7 19.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 16.11.2008

.1 302/2008

.218.9.2008

בע"מ,3. כימיקלים חיפה
חיפה מרחב / החדשה הסתדרות

כימיקלים4. תעשיית

א' להסכם5. כאמור בנספח

עבודה6. תנאי
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.719.11.2008

.831.12.2010 - 18.9.2008

.1303/2008

.224.8.2008

בע"מ,3. אבן וסיד תעשיות
והזכוכית. הקרמיקה בבנין עובדי / החדשה הסתדרות

מינרלים.4. תעשיית

בחיפה5. בלוקים מפעל - עובדי כלל

בחיפה6. הבלוקים מפעל עובדי פיטורי

.725.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 24.8.2008

.1304/2008

.218.8.2008

בע"מ,3. מחלבות שטראוס
מערבי. גליל מרחב / החדשה הסתדרות

מזון.4. תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.725.11.2008

.828.2.2010 - 1.3.2008

.1305/2008

.220.8.2008

בע"מ,3. שיתופית חקלאית אגודה העמק עוף
צפוני. עמקים מרחב / החדשה הסתדרות

מזון4. תעשיית

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.726.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 20.8.2008

.1306/2008

.29.11.2008

בנגב,3. גוריון בן אוניברסיטת
הסתדרות / נגב מרחב – הכללית העובדים הסתדרות

המעו"ף
חינוך4.
העובדים5. כלל
עבודה6. תנאי
.724.11.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 9.11.2008

.1307/2008

.222.9.2008

סונול,3.
חיפה. מרחב הסתדרות

נפט4.

העובדים5. כלל

.617.11.2008 מיום להסכם נספח

.726.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 22.9.2008

.1308/2008

.222.10.2008

ישראל,3. ממשלת
החדשה. הסתדרות

הענפים4. כל

במכס5. או הכנסה במס ענ"א עובדי

שכר6. תוספת

.726.11.2008

.831.7.2010 - 22.10.2008

.1309/2008

.222.10.2008

ישראל,3. ממשלת
החדשה. הסתדרות

הענפים4. כל

המיסים5. ברשות ומע"מ מכס אגף

מענקים6. תשלום

.726.11.2008

.831.12.2011 - 22.10.2008

.1310/2008

.26.11.2008

בע"מ,3. לישראל לאומי בנק
הפקידים. הסתדרות

בנקאות4.

.51 עובד

העסקה זמנית6.

.726.11.2008

מסויימת8. בלתי לתקופה - 6.11.2008

.1311/2008

.26.11.2008

לאשפרה בע"מ,3. החברה הישראלית
יבנה. פועלי מועצת /אג"מ / החדשה הסתדרות

תעשיית טכסטיל4.

העובדים5. כלל

עבודה6. תנאי

.726.11.2008

.831.12.2010 - 1.10.2008

.1312/2008

.210.11.2008

בן3. תעופה נמל בע"מ לישראל אוויר נתיבי על אל
גוריון,

תחבורה עובדי איגוד אג"מ – / החדשה הסתדרות
אווירית4. הובלה
.51 עובד
מקצועי6. לעובד מקצועי בלתי מעובד מעמד שינוי
.726.11.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 10.11.2008

.1313/2008

.27.10.2008

דלק3. קו מוצרי וחב' בע"מ ואנרגיה תשתיות נפט חב'
בע"מ,

החדשה. הלאומית הסתדרות
נפט4. הפקת
העובדים5. כלל
הממשלה 6. 17.4.2008 בין מיום להסכם הצטרפות

להסתדרות
.726.11.2008
מסויימת8. בלתי לתקופה - 7.1.2008

(1 בדצמבר 2008)   בכסלו התשס"ט ד'
שלמה יצחקי

עבודה יחסי על הראשי הממונה  
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ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

מובי ליג בע"מ
(51-398273-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,26.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קנטור,  סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
אבן–הר, ממגדלי קנטור, נוה, הדין עורכי ממשרד  ,026699272
אביב תל ,132 בגין מנחם דרך רח' המרובע, המגדל ,5 עזריאלי

החברה. למפרק ,67025

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, סטיבן קנטור,

מובי אינטרנט בע"מ
(51-394591-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,2.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קנטור,  סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
אבן–הר, ממגדלי קנטור, נוה, הדין עורכי ממשרד  ,026699272
אביב תל ,132 בגין מנחם דרך רח' המרובע, המגדל ,5 עזריאלי

החברה. למפרק ,67025

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, סטיבן קנטור,

מובי מול בע"מ
(51-396424-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קנטור,  סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
אבן–הר, ממגדלי קנטור, נוה, הדין עורכי ממשרד  ,026699272
תל אביב  ,132 בגין מנחם דרך רח' המרובע, המגדל ,5 עזריאלי

החברה. למפרק ,67025

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, סטיבן קנטור,

בע"מ מובי דוט
(51-394048-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,13.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
ת"ז קנטור,  סטיבן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק 
אבן–הר, ממגדלי קנטור, נוה, הדין עורכי ממשרד  ,026699272
אביב תל ,132 בגין מנחם דרך רח' המרובע, המגדל ,5 עזריאלי

החברה. למפרק ,67025

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, סטיבן קנטור,

בע"מ 193 בגוש 6159) (חלקה ס.מ.ל. מעון
(51-013526-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,1.12.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,001229053 לוי, ת"ז שמואל את ולמנות מרצון החברה לפרק את
משלוח לצורך שכתובתו ,69258 אביב תל ,14 טולקובסקי מרח'
,61240 אביב תל ,24123 ת"ד לוי,  שמואל  הינה:  דואר  דברי 

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק לוי, שמואל

בע"מ ברג ד"ר
(51-337091-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,30.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ברג, דויד  עו"ד  את ולמנות מרצון  החברה לפרק את החלטה 

החברה. למפרק הרצליה, ,138 וינגייט מרח'
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, ברג, דויד

בע"מ טכנו סול
(51-378777-0 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,10.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,023449838 כרים, ת"ז נסר את ולמנות מרצון החברה לפרק את

החברה. למפרק

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק כרים, נסר

בע"מ הובלה שרותי סרוסי אלי
(51-188088-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
נימרובר סרוסי, מרח' אלי את ולמנות החברה מרצון את לפרק

החברה. למפרק ,03-5321950 טל' שמואל, גבעת ,13

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק סרוסי, אלי

ותקשורת בע"מ אזעקה כנרת מערכות
(51-198183-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,29.8.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
מרח' זינגר, רונן עו"ד את ולמנות מרצון החברה את לפרק

החברה. למפרק נתניה, ,26 זמנהוף

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק עו"ד, זינגר, רונן

בע"מ טבע אמא
(51-372640-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,26.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
ת"ז חופי, מזל  את ולמנות מרצון החברה את לפרק  החלטה
,050-5784108 טל' תקוה, פתח ,10 אנדרסן מרח' ,50174655

למפרקת החברה.

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת חופי, מזל

(ישראל) בע"מ רכיבים איי. בי.
(51-190708-1 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

ומינוי מפרקת מרצון פירוק הודעה על

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
התקבלה ,22.10.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של המניין
חסין, רינה עו"ד ולמנות את החברה מרצון את לפרק החלטה

החברה. למפרקת אביב, תל ,2 ויצמן מרח'

את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרקת הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרקת עו"ד, רינה חסין,

בע"מ נביא הנרי הובלות
(51-162293-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

מפרק ומינוי מרצון פירוק על הודעה

החברות לפקודת 321(א) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
המניין מן שלא כללית באסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החלטה התקבלה ,23.11.2008 ביום שהתכנסה הנ"ל, החברה של
,22 זאב בכר הנרי נביא, מרח' את החברה מרצון ולמנות  לפרק את

החברה. למפרק ,050-5332264 טל' אביב, תל
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את יגיש הנ"ל החברה נגד תביעות לו שיש נושה כל
פרסום  מיום ימים  21 בתוך הוכחותיו, בצירוף תביעותיו,

המפרק הנ"ל. למען הודעה זו,

בתוך תביעותיו כאמור את יגיש שלא אדם אחר או נושה
ייענה. לא - הנ"ל המועד

מפרק נביא, הנרי

בע"מ (1989) מהיר שילוט כדורי
(51-1392789-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
עו"ד, ושות', זליגמן מ. אצל ,11.00 בשעה ,4.2.2009 תתכנס ביום
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,23 בגין מנחם דרך
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק כדורי,                                                ישי

בע"מ אנרגיה סולטן י-ם
(51-150733-7 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה של עו"ד במשרד ,10.00 בשעה ,14.1.2009 תתכנס ביום
הגשת דוח לשם תל אביב, ,1 עזריאלי מרכז ושות', ארנון יגאל
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק חסון,                                                עמוס

בע"מ נטקט
(51-235034-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים הודעה בדבר

החברות לפקודת 323(ב) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של כללית נושים אסיפת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי ,16.00 בשעה ,11.1.2009 ביום תתקיים  הנ"ל החברה 
לצורך ירושלים, ,22 ריבלין רח' דין, עורכי ושות', ארנון יגאל

החברה. פירוק על החלטה

עו"ד רוזן,      יעל

החברה כוח באת

בע"מ (ישראל) תוכנה וריטאס
(51-310799-5 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים הודעה בדבר

החברות לפקודת 323(ב) לסעיף בהתאם הודעה בזה ניתנת
של כללית נושים אסיפת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדי ,16.00 בשעה ,11.1.2009 ביום תתקיים  הנ"ל החברה 
לצורך ירושלים, ,22 ריבלין רח' דין, עורכי ושות', ארנון יגאל

החברה. פירוק על החלטה

עו"ד רוזן,      יעל

החברה כוח באת

בע"מ פיננסי תפעול אגוד
(51-367004-2 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
תל ,6-8 בית אחוזת ברח' ,11.00 בשעה ,28.1.2009 תתכנס ביום
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק צעירי,                                                עדו

בע"מ טכנולוג'י קואנזיים
(51-203743-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
במשרדה של המפרקת, ,11.00 בשעה ,12.2.2009 ביום תתכנס 
הגשת דוח לשם תל אביב, ,52 בגין מנחם רוזן, דרך טלי עו"ד
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרקת, של סופי
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

עו"ד, מפרקת רוזן,                                                טלי

__________

טעות תיקון
הנכים (ועדה תקנות לפי נוספים חברים מינוי בהודעה על
שפורסמה בילקוט הפרסומים התשכ"ד-1964, עליונה), רפואית
להיות צריך חנן גוזנר מור" "ד"ר במקום ,32 עמ' התשס"ט, ,5856

גור". גוזנר חנן "ד"ר

(3—183 (חמ


