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לחוק פרק ד' בדבר החלת צו
חירום, התשכ"ז-1967 עבודה בשעת חוק שירות לפי

בשעת עבודה שירות לחוק 16א לפי סעיף בתוקף סמכותי
עם  התייעצות לאחר החוק), - (להלן התשכ"ז-11967  חירום,
בחוק כמשמעותו בעורף מיוחד מצב משהוכרז הביטחון, שר
חוק ההתגוננות),  - התשי"א-21951 (להלן האזרחית, ההתגוננות
בזאת מכריז אני האמור, בסעיף התנאים שנתקיימו ומשמצאתי
פרק הוראות (27 בדצמבר 2008), התשס"ט ל' בכסלו ביום החל כי

 27) התשס"ט בכסלו ל' ביום שהוכרז השטח על יחולו לחוק ד'
חוק ההתגוננות. שר הביטחון לפי בידי ,(2008 בדצמבר

(27 בדצמבר 2008) בכסלו התשס"ט ל'
 (3—3003 (חמ

ישי אליהו  
__________   שר התעשיה המסחר והתעסוקה

.176 עמ' התשס"ח, ;44 עמ' התשנ"ח, ;86 עמ' התשכ"ז, 1  ס"ח

.78 עמ' התשי"א, 2  ס"ח

לחוק פרק ד' בדבר החלת צו
חירום, התשכ"ז-1967 עבודה בשעת חוק שירות לפי

בשעת עבודה שירות לחוק 16א לפי סעיף בתוקף סמכותי
עם  התייעצות לאחר החוק), - (להלן התשכ"ז-11967  חירום,
בחוק כמשמעותו בעורף מיוחד מצב משהוכרז הביטחון, שר
חוק ההתגוננות),  - התשי"א-21951 (להלן האזרחית, ההתגוננות
בזאת מכריז אני האמור, בסעיף התנאים שנתקיימו ומשמצאתי
פרק הוראות (30 בדצמבר 2008), התשס"ט בטבת ג' ביום החל כי

 30) התשס"ט ג' בטבת ביום  יחולו על השטח שהוכרז  לחוק ד'
חוק ההתגוננות. שר הביטחון לפי בידי ,(2008 בדצמבר

(30 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ג'
 (3—3003 (חמ

ישי אליהו  
__________   שר התעשיה המסחר והתעסוקה

.176 עמ' התשס"ח, ;44 עמ' התשנ"ח, ;86 עמ' התשכ"ז, 1  ס"ח

.78 עמ' התשי"א, 2  ס"ח

לחוק פרק ד' בדבר החלת צו
חירום, התשכ"ז-1967 עבודה בשעת חוק שירות לפי

בשעת עבודה שירות לחוק 16א לפי סעיף בתוקף סמכותי
עם  התייעצות לאחר החוק), - (להלן התשכ"ז-11967  חירום,
בחוק כמשמעותו בעורף מיוחד מצב משהוכרז הביטחון, שר
חוק ההתגוננות),  - התשי"א-21951 (להלן האזרחית, ההתגוננות
בזאת מכריז אני האמור, בסעיף התנאים שנתקיימו ומשמצאתי
פרק הוראות (1 בינואר 2009), התשס"ט בטבת ד' ביום החל כי

 31) התשס"ט יחולו על השטח שהוכרז ביום ד' בטבת לחוק ד'
חוק ההתגוננות. שר הביטחון לפי בידי ,(2008 בדצמבר

(1 בינואר 2009) התשס"ט בטבת ה'
 (3—3003 (חמ

ישי אליהו  
__________   שר התעשיה המסחר והתעסוקה

.176 עמ' התשס"ח, ;44 עמ' התשנ"ח, ;86 עמ' התשכ"ז, 1  ס"ח

.78 עמ' התשי"א, 2  ס"ח

ידיעות לגילוי כללי היתר
(טובין קניה מס חוק מוסף, התשל"ו-1975, ערך חוק מס לפי

המכס ופקודת התשי"ב-1952, ושירותים),

מוסף, ערך  מס לחוק  142(א)(1) סעיף לפי  הסמכות בתוקף 
ושירותים), (טובין קניה מס לחוק 19ב(א)(1) סעיף התשל"ו-11975,
לי שהואצלה כפי המכס3, לפקודת 231א וסעיף התשי"ב-21952,
בישראל המסים רשות לעובדי בזה מתיר אני האוצר4, שר ידי על
לבעלי או ישראל במשטרת הרוחני הקניין יחידת לראש לגלות
משטרת של הכללי המפקח שהסמיך ישראל במשטרת תפקידים
ישראל פעילות משטרת לצורך הנדרש מידע לעניין זה, ישראל
התשס"ח-52007 (להלן  יוצרים, חוק זכות הוראות אכיפת לשם
הוראות  סחורות6 או סימני פקודת הוראות יוצרים), זכות חוק -
התשל"ב-71972 (להלן - פקודת  חדש], [נוסח מסחר סימני פקודת
בסעיף הודעה כאמור קבלת של בדרך נמצא מסחר), אם סימני
או מסחר, סימני לפקודת 69א סעיף  או  יוצרים, זכות לחוק   65
הפרת או יוצרים זכות הפרת לכאורה קיימת כי אחרת, בדרך

מסחר. בסימן זכות

(28 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת א'
 (3—2535 (חמ

נסרדישי יהודה  
__________    מנהל רשות המסים בישראל

.52 עמ' התשל"ו, 1  ס"ח

.344 עמ' התשי"ב, 2  ס"ח

.275 עמ' התשמ"ו, ס"ח ;39 עמ' ,3 נוסח חדש ישראל, 3  דיני מדינת

.3497 עמ' התשס"ה, 4  י"פ

.38 עמ' התשס"ח, 5  ס"ח

.889 ב', עמ' כרך 6  חוקי א"י,

.511 עמ' ,26 נוסח חדש ישראל, 7  דיני מדינת

בתביעות קטנות תביעה סכום הודעה בדבר
קטנות), המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות בתי צו לפי

התשס"ח-2008

סכום (שינוי המשפט בתי לצו 2(ג) לפי סעיף בתוקף סמכותי
כי מודיע אני התשס"ח-12008, קטנות), בתביעות התביעה

המדד  2008 לעומד דצמבר בחודש שפורסם המדד שינוי עקב
לתביעות המשפט בית סמכות ,2008 אוגוסט בחודש שפורסם
,(2009 בינואר   1) התשס"ט בטבת ה' ביום החל תוגדל קטנות

שקלים חדשים. ל–30,100

(30 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ג'
 (3—1062 (חמ

שופט גל, משה  
__________            מנהל בתי משפט

.1228 עמ' התשס"ח, 1  ק"ת

ישראל מקרקעי מינהל של חלקו שיעור בדבר החלטה
חכירה העברת זכות בעת ערך הקרקע, בעליית

התש"ך-1960 מינהל מקרקעי ישראל, חוק לפי

מועצת להחלטת ג' שבפרק ו–(ג) 15(א) לסעיף בהתאם
מינהל של  חלקו שיעור בדבר  ,534 שמספרה ישראל מקרקעי
חכירה, זכות העברת  בעת הקרע ערך ישראל בעליית מקרקעי
ההחלטה),  - (להלן ביוני 1992)1   29) כ"ח בסיוון התשנ"ב מיום

כדלקמן: ומודיע קובע אני

__________
.19 עמ' התשנ"ג, 1  י"פ
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ביום החל להחלטה, הראשונה בתוספת היסודי" "המחיר (1)
האמור בשיעור יהיה ,(2009 בינואר   1) התשס"ט בטבת ה'
ב' בתשרי ביום שהחלה לגבי התקופה הודעתי2, של 1 בסעיף

(1 באוקטובר 2008); התשס"ט

ביום החל יהיה, בהחלטה ג' פרק של בסעיף15(ג) הנקוב הסכום (2)
שקלים חדשים. 533,173 (1 בינואר 2009) התשס"ט בטבת ה'

(31 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ד'
 (3—719 (חמ

ירון ביבי  
מנהל מינהל מקרקעי ישראל    __________

.4890 עמ' התשס"ח, 1  י"פ

מיתאר ארצית תכנית העברת הודעה בדבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ולבניה, לתכנון הארצית המועצה כי הודעה, בזה נמסרת
התשס"ט (2 בדצמבר 2008), בכסלו ה' 502, מיום מס' בישיבתה
מפורטת ברמה חלקית ארצית מיתאר תכנית העברת על החליטה
- הקישון מפער באזור הגז הטבעי של ההולכה מערכת לתוואי
4 - מערכת ההולכה מכלול יבשתי צפוני (להלן -  ב/ /37 תמ"א
התכנון  52 לחוק סעיף לפי המחוזיות הוועדות להערות התכנית),

הציבור. ולהשגות והבניה, התשכ"ה-11965,

לגז טבעי ההולכה למערכת תוואי שינוי מטרות התכנית:
במטרה  הגז, לתחנת חדש מיקום וקביעת 37 ב' בתמ"א הקבוע
עיקרון על שמירה תוך פרטיות בקרקעות הפגיעה את למזער

סביבתיים. מפגעים ומזעור תשתיות הצמדת

מחוזי מרחב תכנון מקומיים: תכנון התכנית: מרחבי תחום
מקומי תכנון ומרחב  טבעון  קרית  מקומי  תכנון  מרחב  (חיפה),

יזרעאלים.

מועצה שיפוט: גבולות  המקומיות: הרשויות  בתחום
בתחום מחוזי  גלילי (שטח  שיפוט בלא טבעון,  קרית מקומית 

יזרעאל. עמק אזורית מועצה שיפוט ותחום חיפה) מחוז

מקטעים: מקטע התכנית מחולקת לשלשה תיאור המקום:
מקטע שני מאזור ,70 מס' דרך עד רכס הכרמל משיפולי ראשון
של המתוכנן העמקים מחלף של הדרומי החלק עד רועי אל

מס' 722. דרך 6/70 עד מס' מדרך שלישי מקטע ,6 דרך מס'

וחלקות: גושים רשימת

בשלמותגוש חלקי חלקהחלקה

11387,28 ,27 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20
42 ,30 ,29

1140051-46 ,30-14,40 ,31 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7
54 ,53 ,52 ,45 ,44 ,41

114014 ,3 ,1

114086 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1

11487,16 ,15 ,12 ,5 ,4 ,3 ,2
,25 ,24 ,21 ,20 ,18

40 ,39 ,38 ,37 ,36

,14 ,13 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,1
,29 ,28 ,27 ,26 ,23 ,22 ,19 ,17

35 ,34 ,33 ,32 ,31 ,30

11488,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,5 ,4 ,3 ,2
48

1149079 ,16 ,15 ,14 ,13

בשלמותגוש חלקי חלקהחלקה

11491,39 ,38 ,17 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11
91 ,40

1150028

171691

1717331 ,24 ,23 ,22 ,21 ,18,26 ,25 ,20 ,19 ,17-15 ,10-8
35-32 ,30-28

1717538 ,36 ,35 ,33 ,32 ,31 ,30

במשרדי נמצאת האמורה, התכנית התכנית: הצגת מקום
קרית הפנים, משרד ולבניה, לתכנון הארצית המועצה מזכירות
ובארכיב ,02-6701639/581/2 טל' ירושלים, ,2 קפלן רח' גוריון, בן
- 15א רח' פלי"ם חיפה, לתכנון ולבניה מחוז הוועדה המחוזית

.04-8633452 חיפה, טל' הממשלה, קרית מבנה ב',

שהמשרדים ובשעות בימים בתכנית לעיין רשאי מעוניין כל
מראש. ובתיאום לקהל, פתוחים האמורים

של (תקליטור) ממוחשב קובץ או מודפס עותק לרכוש ניתן
הפנים, של משרד תכנוני הגאוגרפי המידע התכנית במרכז מסמכי
נוסף מידע .16:00 - 9:00 בשעות א'-ה' בימים ,03-5688634 בטל'
תחת   www.moin.gov.il הפנים: משרד של האינטרנט  באתר -

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

עצמו הרואה אחר, תכנוני פרט בכל או בקרקע, מעוניין כל
והשגותיו לתכנית הערותיו את להגיש רשאי התכנית על ידי נפגע
המועצה  זו בעיתונות למזכירות פרסום הודעה מיום 30 ימים בתוך
.91061 ירושלים ,6158 ת"ד הפנים, משרד ולבניה, לתכנון הארצית
ותלווה העתקים בשלושה בכתב, תהיה הארצית למועצה הפנייה
התצהיר היא מסתמכת; שעליהן את העובדות המאמת בתצהיר
פיו. על אדם אחר שהוסמך לכל בחוק או בפני עורך דין או יינתן

(10 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"ג
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

מיתאר ארצית תכנית העברת הודעה בדבר
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

ולבניה, לתכנון הארצית המועצה כי הודעה, בזה נמסרת
התשס"ט (2 בדצמבר 2008), בכסלו ה' 502, מיום מס' בישיבתה
- מפורטת ברמה  ארצית מיתאר תכנית העברת על  החליטה
באתר  משולב במחזור ייצור יחידת תוספת - תמ"א/10/א/5 
הוועדות להערות התכנית), - (להלן "אשכול" הכוח תחנת
התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון לחוק 52 סעיף לפי המחוזיות

ולהשגות הציבור.

כוח תחנת הקמת לצורך הוראות קביעת התכנית: מטרות
של א' במחזור פתוח בהספק בגז טבעי שתופעל בשלב מוסקת
של  בהספק משולב במחזור סופי ובשלב מגה–וואט, כ–250 

מגה–וואט. כ–370

.2 כוח. לתחנת שטח  לייעד .1 התכנית: הוראות עיקרי
בגז להפעלה מחז"מ ייצור חדשה מסוג יחידת הקמת לאפשר
היתרי למתן ותנאים בנייה הוראות לקבוע .3 עיקרי. כדלק טבעי

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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או למזעור למניעת לקבוע הוראות .4 המחז"מ. למיתקני בנייה
הייצור החדשה. מיחידת מפגעים סביבתיים

בתחום אשדוד מקומי:  תכנון מרחב התכנית:  תחום
תיאור  דונם.  כ–24  התכנית: שטח אשדוד,  המקומית:  הרשות
כוח תחנת שטח בתוך באשדוד, צפוני תעשיה אזור המקום:

"אשכול". קיימת

וחלקות: גושים רשימת

מס' גוש
סוג
גוש

חלק / כל
הגוש

חלקות מספרי
בחלקן

הגושמוסדר2052 20חלק ,18 ,3

באזור שטח
מוסדר לא

לא
מוסדר

גוש גבול "א"בלא מסומן
בתשריט

הכחול. בתשריט בקו המסומנים פי הגבולות על הכול

במשרדי נמצאת האמורה, התכנית התכנית: הצגת מקום
קרית הפנים, משרד ולבניה, לתכנון הארצית המועצה מזכירות
ובארכיב ,02-6701639/581/2 טל' ירושלים, ,2 קפלן רח' גוריון, בן
,4 רח' התקוה הדרום, מחוז ולבניה לתכנון הוועדה המחוזית

.08-6263791 שבע, טל' באר קרית הממשלה,

שהמשרדים ובשעות בימים בתכנית לעיין רשאי מעוניין כל
מודפס עותק לרכוש ניתן ובתיאום מראש. לקהל, פתוחים האמורים
המידע במרכז התכנית מסמכי של (תקליטור) ממוחשב קובץ או
א'- בימים ,03-5688634 בטל' הפנים, משרד של תכנוני - הגאוגרפי
משרד של האינטרנט באתר - נוסף מידע .16:00-9:00 בשעות ה'
גאוגרפי- מידע מרכז הכותרת: תחת www.moin.gov.il הפנים:

. השער) (בעמוד תכנוני

עצמו הרואה אחר, תכנוני פרט בכל או בקרקע, מעוניין כל
והשגותיו הערותיו את להגיש רשאי התכנית ידי על נפגע
בעיתונות  זו הודעה פרסום מיום ימים  30 בתוך לתכנית
ת"ד הפנים, משרד ולבניה, לתכנון הארצית המועצה למזכירות
בכתב, תהיה הארצית למועצה הפנייה .91061 ירושלים ,6158
העובדות את המאמת בתצהיר ותלווה העתקים בשלושה
אדם או דין עורך בפני יינתן התצהיר מסתמכת; היא שעליהן

פיו. על בחוק או שהוסמך לכל אחר

(10 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"ג
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

ולבניה לתכנון

מחוזית מיתאר תכנית אישור ביטול בדבר הודעה
מצפה נפתוח - ירושלים במחוז

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

בעניין בג"ץ בג"ץ להחלטת בהתאם כי הודעה, נמסרת בזה
בספטמבר   4) התשס"ח  באלול ד' מיום  ,466/05 בג"ץ ,11745/04
תמ"מ/ - ירושלים למחוז מחוזית מיתאר תכנית אישור ,(2008
לחוק   117 סעיף  מכוח עליו שהודעה נפתוח, מצפה -  47/1
הפרסומים בילקוט פורסמה התשכ"ה-1965, והבניה, התכנון
התשס"ה (21 באפריל 2005), בניסן י"ב 2524, מיום עמ' ,5394 מס'
התשס"ה ב' באדר  כ"ו מיום והמקומית הארצית  ובעיתונות 
בטל. - (8 באפריל 2005) התשס"ה ב' באדר וכ"ח (6 באפריל 2005),

(18 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"א
 (3—697 (חמ

בר אריה  
הארצית המועצה ראש יושב

לתכנון ולבניה            

ואין המודיעים באחריות מתפרסמות אלה הודעות
על נכונותן מתן תעודה בפרסומן משום

בע"מ אלגורה
(51-389706-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' המפרק, אצל ,8.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם גן,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים
מפרק עו"ד, חיים, בן אילן

בע"מ רספצ'יונס עדן
(51-372715-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רמת ,7 ז'בוטינסקי רח' המפרק, אצל ,8.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
התנהל כיצד המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם גן,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים
מפרק עו"ד, חיים, בן אילן

בע"מ השקעות טורל
(51-191354-3 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
רח' החברה, במשרדי ,9.30 בשעה ,8.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל
המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,20 לינקולן
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד
מפרק רודב, שלמה

בע"מ (1995) נויפלד תכשיטים א.
(51-208188-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

323 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
החברה של נושים אסיפת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החברה, במשרדי ,10.00 בשעה ,22.2.2009 ביום תתכנס הנ"ל

גן. רמת ,171 דוד אלוף רח'

נושים. אסיפת כינוס היום: סדר על

עו"ד כהן,       אורלי
 באת כוח החברה


