
רשומות

הפרסומים ילקוט

שמורות לגנים לאומיים, הרכב המועצה בדבר  הודעה

2322   .................................................... לאומיים ואתרים טבע

2322 נס ציונה..............   הדתית המועצה הרכב הודעה בדבר

ראש הדתית מינוי ממונים למועצה בדבר  הודעה

2322   ....................................................................................... פינה

וקרן רכוש מס חוק לפי ספר יישובי בדבר  הודעה

2322 פיצויים.................................................................................  

2322 מס הכנסה............................   פקודת לפי מנהל מינוי סגני

(שבח, מכירה מקרקעין מיסוי חוק לפי מנהל  מינוי סגן

2323 ורכישה)................................................................................  

במינהלת רשות ההשקעות מקום למנהל ממלא  מינוי

2323   ................................................................ ההשקעות מרכז

 

ברשויות בוחרים פנקס של לתוקף כניסה בדבר הודעה

2323   ............................................................................... מקומיות

2323 מעודכן....................................   שכר מינימום בדבר הודעה

2323   ..... מוסף מס ערך חוק לפי סמכויות על אצילת הודעה

המדע משרד של תמיכות כספי לחלוקת  מבחנים

2323 ציבור............................   במוסדות והספורט התרבות

משרד של תמיכות כספי לחלוקת למבחנים  תיקון

2327   ............ ציבור התרבות והספורט למוסדות החינוך

במוסדות תמיכה לצורך כספים לחלוקת מבחנים תיקון

2327   ..................................................................................... ציבור

2328 שיכונים ציבוריים.................................   על אישור הודעה

2328 המשפט.........................   בית ידי חברה על לפירוק בקשה

עמוד                              עמוד         
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לאומיים, הרכב המועצה לגנים בדבר הודעה
לאומיים ואתרים טבע שמורות

ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים, גנים חוק לפי
התשנ"ח-1998 הנצחה,

2 לחוק גנים  סעיף לפי סמכותה בתוקף כי בזה, מודיעים
הנצחה, ואתרי לאומיים אתרים טבע, שמורות לאומיים,
מינתה הסביבה,  להגנת השר הצעת ולפי  התשנ"ח-11998,
לנציגי להלן נקובים ששמותיהם האנשים את הממשלה
ואתרים טבע שמורות לאומיים, לגנים במועצה הממשלה
אלה משרדים נציגי של במקומם המועצה), - (להלן לאומיים

במועצה: לכהן שחדלו

- רוני נעמן נציג משרד החינוך

גדרון אורי - הפנים משרד נציג
גנור2 במקום אהובה - אהובה זקן משרד התיירות נציגת

שמורות לאומיים, לגנים  המועצה הרכב  בדבר ההודעה
זה. תתוקן לפי לאומיים2, ואתרים טבע

(11 באפריל 2007) התשס"ז בניסן כ"ג
 (3—474 (חמ

ישראל מימון  
מזכיר הממשלה __________

.202 עמ' התשנ"ח, 1  ס"ח

.2774 עמ' התשס"ד, ;1564 עמ' התשנ"ו, 2  י"פ

נס ציונה הדתית המועצה הרכב הודעה בדבר
משולב], התשל"א-1971 [נוסח היהודיים הדת חוק שירותי לפי

שירותי לחוק  6(א) סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
שהמועצה קבעתי התשל"א-11971, משולב], [נוסח היהודיים הדת
כדלקמן: אותה והרכבתי חברים שבעה בת תהיה ציונה נס הדתית

זהות מס' ________________________השם
030011118 יעקובי מתניה
054716790 טויטו יעקב
030465439 שמעון אשבל
051497147 צנחני שלמה
058134909 לביא דוד
056184054 עופר עוזי
032278947 בנימין שוורץ

(18 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ח
 (3—140 (חמ

אולמרט אהוד  
הממשלה ראש __________

.86 עמ' התשנ"ט, ;130 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

פינה ראש הדתית למועצה ממונים מינוי בדבר הודעה
משולב], התשל"א-1971 [נוסח היהודיים הדת חוק שירותי לפי

הדת שירותי לחוק 6(ב2) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
אני  החוק), - התשל"א-11971 (להלן משולב], [נוסח היהודיים
הדתית למועצה לממונים להלן המפורטים האנשים את ממנה

פינה: ראש

__________
התשס"ד, י"פ ;143 עמ' התשס"ד, ;130 עמ' התשל"א, ס"ח   1 

עמ' 1642.  

זהות מס' ________________________השם
הכרעה סמכות בעל - 067753145 אבני מתי

069531358 דוד ברדוגו

(20 במרס 2007) בניסן התשס"ז א'
 (3—140 (חמ

אולמרט אהוד  
הממשלה ראש

ספר בדבר יישובי הודעה
פיצויים, התשכ"א-1961 וקרן רכוש חוק מס לפי

 35 שבסעיף ספר" "יישוב  ההגדרה לפי סמכותי  בתוקף
ועדת ובאישור פיצויים, התשכ"א-11961, וקרן מס רכוש לחוק
להלן המפורטים היישובים מודיע כי אני הכנסת, של הכספים

ספר: יישובי הם

זיואבירם נווה

הגנוז נמרודאור

יוחאי ע'ג'רבר

זיתיםג'ורדיה עין

קינייאג'יש (גוש חלב) עין

(ערמשה)גרנות הגליל אל-ערמשה ערב

פאסוטההילה

המעלה החדשהיסוד פקיעין

שמס קדיתאמג'דל

אליעזרמירון שדה

ג'אןמסעדה בית

מעיליה
(11 ביולי  התשס"ו בתמוז זו ביום ט"ו הודעה של תחילתה

.(2006

(13 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ג
 (3—1030 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר __________

.100 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

מנהל סגני מינוי
הכנסה מס פקודת לפי

הכנסה1, מס לפקודת ו–229 1 סעיפים לפי סמכותי בתוקף
לסגני להלן, המפורטים המסים רשות עובדי את ממנה אני

לפקודה האמורה: 7 סעיף לענין מנהל

זהות מס' ________________________השם
22525927 סביון מירי
42671073 בורשטיין יצחק
59724914 יצחקי אלי
53505285 יפת רחמים
52628369 גבאי חיים
68229277 אייזנשטדט מיכל

__________
.120 עמ' ,6 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת



2323 18.4.2007 התשס"ז, בניסן ל' ,5651 הפרסומים ילקוט

זהות מס' ________________________השם
50446889 עופרי אבנר
56085889 שמעון לרנר
59825414 אשר משה
56412323 מיכאלוביץ מיקי
54753447 מקוב רועי
56712649 בהלול יוסף
54152897 דניאל נאור
69027233 מלכא דוד
57214363 חבר יהושוע
07688070 אלחנן גלצר
14848824 סברנסקי יאשה
07480924 ניידורף יאיר
54863378 אליהו אהרון
02496321 סרוק יצחק
67723148 טובול דוד
03612058 לבנטל אמנון
76382746 שולמית הרשקו
67933994 גולדשטיין יוסי

אחד כל  של פרישתו עם אוטומטית יפוג המינוי תוקף 
לעיל. מהמנויים

(14 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"ד
 (3—768 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר

מנהל סגן מינוי
ורכישה), התשכ"ג-1963 מכירה (שבח, מקרקעין חוק מיסוי לפי

(שבח,  מקרקעין מיסוי לחוק  1 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
את  אני ממנה - החוק), התשכ"ג-11963 (להלן ורכישה), מכירה
סגן לשמש המסים, רשות עובד ,054905013 מאיר אסולין, ת"ז

לחוק. 101 סעיף לענין מנהל

המתמנה. של פרישתו עם אוטומטית יפוג המינוי תוקף

(26 במרס 2007) בניסן התשס"ז ז'
 (3—324 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר __________

.156 עמ' התשכ"ג, 1  ס"ח

במינהלת ההשקעות למנהל רשות מקום ממלא מינוי
ההשקעות מרכז

הון, התשי"ט-1959 השקעות חוק לעידוד לפי

לחוק 9(א)(1) סעיף לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
רייפן, את אהד מיניתי התשי"ט-11959, הון, השקעות לעידוד
במינהלת ההשקעות רשות מנהל מקום לממלא ,035922186 ת"ז

ההשקעות. מרכז

ההשקעות2  רשות מנהל מקום לממלא ניצן ערן של מינויו
בטל. -

(28 במרס 2007) בניסן התשס"ז ט'
 (3—506 (חמ

הירשזון אברהם  
האוצר שר __________

.234 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.4042 עמ' התשס"ג, 2  י"פ

בוחרים פנקס של לתוקף כניסה בדבר הודעה
ברשויות מקומיות

(בחירות), התשכ"ה-1965 המקומיות חוק הרשויות לפי

לחוק הרשויות 11(ב) סעיף סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
הבוחרים פנקס כי התשכ"ה-11965, (בחירות), המקומיות
ולראש יהודה אור עיריית לראש המיוחדות הבחירות לקראת
באדר כ"א לתוקפו ביום נכנס עקרון המקומית קרית המועצה

(11 במרס 2007). התשס"ז

(11 במרס 2007) באדר התשס"ז כ"א
 (3—709 (חמ

בר–און רוני  
הפנים שר __________

.40 עמ' התשס"ג, ;248 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

מעודכן שכר מינימום בדבר הודעה
מינימום, התשמ"ז-1987 חוק שכר לפי

מינימום, שכר לחוק (1)6 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המעודכן ליום המינימום שכר כי אני מודיע התשמ"ז-11987,
שקלים   3,710.18 הוא (2007 באפריל   1) התשס"ז בניסן י"ג

לחודש. חדשים

(27 במרס 2007) בניסן התשס"ז ח'
 (3—2068 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר __________

.362 עמ' התשס"ו, ;128 עמ' התשנ"ז, ;68 עמ' התשמ"ז, 1  ס"ח

סמכויות אצילת על הודעה
מוסף, התשל"ו-1975 ערך חוק מס לפי

מס  בהוראות  1 סעיף לפי סמכותי  שבתוקף  מודיע  אני
חשבונית עם  בייצור טובין הובלת מחובת (פטור מוסף  ערך
אצלתי התשס"ז-12007, שעה), (הוראת משלוח) תעודת או
בהוראות סמכויותיי את להלן המפורטים התפקידים לבעלי

האמורות:

וביקורת שומה בכיר אגף מנהל ,026794131 ת"ז וקנין, דניאל (1)
(מע"מ);

מעברים; מכס גובה ,030135701 ת"ז אוהד, אילן (2)

מעברים; מכס גובה סגן ,022419493 ת"ז זילברמן, אופיר (3)

(מעברים). מכס תחנת מרכז ,069064483 ת"ז אפרים, אליעזר (4)

(27 במרס 2007) בניסן התשס"ז ח'
 (3—3670 (חמ

בכר יוסף  
בישראל המסים רשות מנהל __________

.733 עמ' התשס"ז, 1  ק"ת

המדע משרד תמיכות של לחלוקת כספי מבחנים
ציבור במוסדות והספורט התרבות

1985 התשמ"ה- התקציב, יסודות חוק לפי

התשמ"ה-11985  התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
הישראלית לתרבות המועצה עם בהתייעצות - החוק), (להלן
התשס"ג- והאמנות, התרבות לחוק (4)3 סעיף לפי ואמנות

__________
.34 עמ' התשנ"ב, ;60 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח
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מתפרסמים לממשלה המשפטי היועץ עם ובהתייעצות ,22002
התרבות המדע של משרד תמיכות לחלוקת כספי מבחנים בזה

ציבור: למוסדות המשרד), - (להלן והספורט

התרבות מינהל

תרבות מרכזיים במוסדות שיפוצים והרחבה

19-31-03-40 מס': תקציבית תקנה

כללי .1

תדון הוועדה), (להלן - המשרד התמיכות של ועדת (א)
תרבות, למוסדות המשרד מתקציב תמיכות במתן
מתקציב לתמיכה בקשות להגשת לנוהל בהתאם
הנוהל).  - בהן3 (להלן ולדיון ציבור במוסדות המדינה

וראוי נכון אכן אם  שתינתן, צריך עצמה  התמיכה (ב)
מקבלי בין ושוויון סבירות של עקרונות פי על לתתה,

השונים. התמיכה

לתמיכה, ובקשה בקשה  בכל ולהחליט לדון  בבואה (ג)
תוך הענין, של נסיבותיו כל את הוועדה תשקול
מבחנים של ועניני מקצועי אחיד, שוויוני, יישום

מנומקות. יהיו הוועדה החלטות אלה;

הגדרות .2

- אלה במבחנים

ינואר (חודשים הראשונים הרבעונים שלושת - הערכה" "שנת
שבעבורה התקציב לשנת  שקדמה בשנה  ספטמבר) עד
אוקטובר (חודשים האחרון והרבעון התמיכה מתבקשת
שנת בעבור בבקשה לדוגמה: שלפניה; בשנה דצמבר) עד
ב–1  המתחילה התקופה הערכה שנת תהיה 2007 התקציב

ב–31 בספטמבר 2006; ומסתיימת 2005 באוקטובר

שבעבורה לשנה שקדמה השנה  - קודמת"  תקציבית "שנה
התמיכה; מתבקשת

התקציבית לשנה שקדמה השנה - המבוקר" התקציב "שנת
הקודמת.

התמיכה מטרות .3

 - תרבות למוסד לסייע מבחנים אלה הן לפי התמיכה מטרות  

ומרכזי; גדול תרבות כמוסד ייעודו את כראוי למלא (1)

והתקני בטיחות מתקדמות טכנולוגיות לאפשר שילוב (2)
תקניים;

נדרש שהדבר שיוחלט ככל הקיים המבנה את לשמר (3)
המקורית. באיכותו לפגום בלי

סף לתמיכה מבחנים ותנאי .4

שהוא  תאגיד רק  זכאי יהא אלה מבחנים לפי  לתמיכה  
המוסד), - (להלן לחוק 3א בסעיף כהגדרתו ציבור, מוסד

אלה: סף תנאי המקיים

מקצועית- רמה בעל בתחומו,  מרכזי  מוסד הוא (1)
האוכלוסיה כלל את המשרת גבוהה, בדרגה אמנותית
זאת, בהתאם כל המקומית; האוכלוסיה רק את ולא
הענין, לפי המתאימה, הציבורית המועצה להמלצת

דין; פי על שכוננה

__________
.64 עמ' התשס"ג, 2   ס"ח

;1710 עמ' התשנ"ז, ;4716 עמ' התשנ"ד, ;2569 עמ' התשנ"ב,  3     י"פ

התשס"ב, 402 ועמ' 1628; עמ' התשס"א, עמ' 3264; התש"ס,   
ועמ' 298 עמ' ,107 עמ' התשס"ד, ;1358 עמ' התשס"ג, עמ' 761;   

330 ועמ' 1140. עמ' התשס"ה, ;2030   

האישורים כל ניתנו ההרחבה או השיפוצים לתכנית (2)
מיידי; לביצוע דין, והיא ניתנת כל לפי הנדרשים

הוא הנוהל, ובכלל זה דרישות כל המוסד מקיים את (3)
עליו, לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים נתון

שלענין; הממשלה החלטות את מקיים וכן

התמיכה, התבקשה שבעבורה בשנה עומד, המוסד (4)
התרבות מינהל במבחני האמורים  הסף תנאי בכל

לפעילותו; תמיכות המתאימים כספי לחלוקת

התקציב המבוקר בשנת המוסד של מחזור הפעילות (5)
חדשים; שקלים מיליון לא פחת מ–30

לא ההערכה בשנת בתשלום במוסד המבקרים מספר (6)
מ–200,000; פחת

למוסד התרבות, במינהל שלענין המחלקה קביעת לפי (7)
התקציב בשנת העצמיות והכנסותיו פיננסית איתנות

בשנת  השנתי מהמחזור מ–40%  פחתו לא המבוקר
המבוקר; התקציב

המחלקה בידי נבחנה  לשיפוצים המוסד  בקשת (8)
כי וזו מצאה התרבות במינהל המקצועית המתאימה
פעילותו המשך להבטחת חיונית השיפוצים עריכת

של המוסד; השוטפת כראוי

מהיקף השיפוץ שלושים אחוזים לפחות המוסד גייס (9)
ולא התרבות שאישר מינהל המתוכנן כפי ההרחבה או
חיצוניים  ממקורות חדשים שקלים מ–15 מיליון פחות
כלל את המוסד יגייס  מקרה, בכל חוץ–ממשלתיים; 
או השיפוצים פרויקט לביצוע הנדרשים הכספים
לפי לו להעניק שיוחלט התמיכה חלק למעט ההרחבה

אלה; מבחנים

כספי לחלוקת המבחנים פי על נתמך לא המוסד (10)
בהיקף השיפוצים,  בתחום ציבור במוסדות תמיכות 
השנים  ב–5  לפחות, חדשים שקלים מיליון 10 של

הבקשה. הגשת לשנת שקדמו

הכספים והעברת התמיכה גובה חישוב אופן .5

המחלקה ידי על ייקבע במוסד התמיכה שיעור (א)
בהסתמך התרבות במינהל המתאימה המקצועית
המשתנים על פי לה, שתוגש דעת מקצועית חוות על
משתנה כל של היחסי למשקלו  ובהתאם האלה

לצדו: המפורט

ורמת חיוניותם ההרחבה, או השיפוץ דחיפות (1)
נקודות); 30-0) 30% - מאי–ביצועם הסיכון

   - ההרחבה או השיפוץ של הכספי  היקפו   (2)
נקודות); 20-0) 20%

בפרויקט (באחוזים) העצמית ההשתתפות חלק (3)
לגייס המוסד  שהצליח ההרחבה או השיפוץ 
המשתייכים או ממשלתיים  שאינם  ממקורות

נקודות); 15-0) 15% - המקומי לשלטון

20% - הפרויקט של כללית מקצועית הערכה (4) 
(20-0 נקודות); 

התרבות לחיי ההרחבה או השיפוץ חשיבות (5)
הציבורית המועצה המלצת קבלת לאחר בארץ,
 -15% דין פי על שכוננה הענין, לפי המתאימה,

נקודות). 15-0)

קבלת לאחר רק תיעשה התמיכה תשלומי העברת (ב)
הכספים כלל של בפועל גיוסם בדבר הולמת אסמכתה
ותבוצע (9)4 סעיף לפי הפרויקט לביצוע הנדרשים
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פי הפרויקט, על להתקדמות ביצוע בשלבים בהתאם
התרבות. מינהל מטעם מקצועי מהנדס אישור

תחילה .6

התשס"ז בטבת י"א ביום אלה מבחנים של תחילתם  
(1 בינואר 2007).

(25 במרס 2007) בניסן התשס"ז ו'
 (3—1888 (חמ

מג'אדלה גאלב  
והספורט התרבות המדע שר

המדע משרד תמיכות של לחלוקת כספי מבחנים
ציבור למוסדות והספורט התרבות

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

התשמ"ה-11985  התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
הישראלית לתרבות המועצה עם בהתייעצות - החוק), (להלן
התשס"ג- והאמנות, התרבות לחוק (4)3 סעיף לפי ואמנות
מתפרסמים לממשלה, המשפטי היועץ עם ובהתייעצות ,22002
התרבות המדע של משרד תמיכות לחלוקת כספי מבחנים בזה

ציבור: למוסדות המשרד) - (להלן והספורט

תמיכה במוסדות תרבות העוסקים במחקר

19 31-03-45 מס': תקציבית תקנה

כללי .1

התמיכות), ועדת - (להלן המשרד של התמיכות ועדת (א)
מחקר, למוסדות המשרד מתקציב תמיכות במתן תדון
מתקציב לתמיכה בקשות להגשת לנוהל בהתאם
הנוהל).  - בהן3 (להלן ולדיון ציבור במוסדות המדינה

וראוי נכון אכן אם  שתינתן, צריך עצמה  התמיכה (ב)
מקבלי בין ושוויון סבירות של עקרונות פי על לתתה,

השונים. התמיכה

לתמיכה, ובקשה בקשה  בכל ולהחליט לדון  בבואה (ג)
הענין, נסיבותיו של כל את ועדת התמיכות תשקול
מבחנים של ועניני מקצועי  שוויוני, אחיד, יישום תוך

מנומקות. יהיו הוועדה החלטות אלה;

הגדרות כלליות .2

ומראי ביבליוגרפיה, מפתחות שוליים, - הערות מדעי" "אפרט
מקומות;

מחקר למוסדות המשנה ועדת - מחקר" למוסדות "המדור
ולאמנות, לתרבות הישראלית המועצה שמינתה ומורשת

התשס"ג-2002; והאמנות, התרבות לחוק 10 סעיף לפי

שהם לפחות שלושה אנשי מדע ועדה בת  - מדעית" "ועדה
המוסד; של המחקרית פעילותו בתחום מומחיות בעלי

כל התנאים המוסד ושעונה על כנס מקצועי שערך "כינוס" -
האלה:

המוסד; של מתחומי הפעילות באחד עסק (1)

לקהל הרחב; היה מיועד (2)

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

.64 עמ' התשס"ג, 2   ס"ח

;1710 עמ' התשנ"ז, ;4716 עמ' התשנ"ד, ;2569 עמ' התשנ"ב,  3     י"פ

התשס"ב, 402 ועמ' 1628; עמ' התשס"א, עמ' 3264; התש"ס,   
ועמ' 298 עמ' ,107 עמ' התשס"ד, ;1358 עמ' התשס"ג, עמ' 761;   

330 ועמ' 1140. עמ' התשס"ה, ;2030   

מ–4 שעות  פחות ולא לפחות אקדמיות שעות 6 משכו (3)
ביום; אקדמיות

5 מרצים לפחות השתתפו בו, ומתוכם שניים לפחות  (4)
בתחום; מוניטין בעלי

האמורים התנאים מוסד ציבורי המקיים את - מחקר" "מוסד
;4 בסעיף

הקודמות בשנתיים אשר  מחקר מוסד - גדול"  מחקר "מוסד
פרסומים   15 פרסם התמיכה מבוקשת  שבעבורה  לשנה

לפחות; חדשים

קובץ או מחקר של סביר בהיקף  ראשון  פרסום - "פרסום"
במדיה פרסום לרבות לימוד, ספר או עיון ספר מחקרים,

אלקטרונית;

ינואר ( חודשים הראשונים הרבעונים - שלושת הערכה" "שנת
שבעבורה התקציב לשנת  שקדמה בשנה  ספטמבר) עד
אוקטובר (חודשים האחרון והרבעון התמיכה מתבקשת
שנת בעבור בבקשה לדוגמה: שלפניה. בשנה דצמבר) עד
המתחילה התקופה הערכה שנת תהיה 2007  התקציב

ב–31 בספטמבר 2006. ומסתיימת ב–1 באוקטובר 2005

לתמיכה כלליים סף תנאי .3

מוסד  שהוא תאגיד זכאי יהא אלה מבחנים לפי לתמיכה  
המקיים המוסד), - (להלן לחוק 3א ציבור, כהגדרתו בסעיף

תנאי סף אלה:

מחקר; מוסד הוא המוסד (1)

יעמיד זה ובכלל הנוהל, בדרישות עומד המוסד (2)
החלים לדינים בהתאם המשרד,  לביקורת עצמו
להבטחת הממשלה, והחלטות הנוהל הוראות עליו,
לפגוע בלי  וזאת תמיכה, למתן בתנאים עמידתו 

הביטוי; ובחופש היצירה בחופש

לצורך הנדרשים הגשת כל הדוחות את השלים המוסד (3)
ותקינים, מלאים  כשהם אלה, מבחנים על פי ניקודו
של  15 בדצמבר יום עד התרבות, מינהל בידי כנדרש
התמיכה; לשנה שבעבורה מתבקשת שקדמה השנה
זה מועד הארכת לאשר רשאית תהא התמיכות ועדת
ידה, על שיירשמו מיוחדים ומטעמים חריגים במקרים

דין; לכל בכפוף

שבעבורה מתבקשת לשנה עבודה תכנית המוסד הגיש (4)
התמיכה;

(4) בפסקה  כאמור  המוסד שהגיש העבודה תכנית   (5)
למוסדות מחקר; המדור אושרה בידי

מתבקשת שבעבורה  השנה במהלך הגיש המוסד  (6)
עמידתו על ביצוע שוטפים המעידים דוחות התמיכה
שוטפים רבעוניים פעילות דוחות העבודה, בתכנית
ובמועדים באופן יוגשו הדוחות כל שנתיים; ודוחות

שבמשרד; התרבות מינהל שיורה

מהמשרד תמיכה קיבל לא ההערכה שבשנת מוסד (7)
לתמיכה לפי זכאי יהא המחקר, בתחום בגין פעילותו

חודשים   6 למשרד, שהודיע לאחר רק אלה מבחנים
כוונתו על לתמיכה,  הבקשה הגשת לפני  לפחות
למוסדות המדור לחברי ונתן כאמור, בקשה להגיש

מחקריו. את לבחון סבירה הזדמנות מחקר

למוסדות מחקר תנאי סף .4

שוועדת מוסד זכאי יהיה  אלה מבחנים  לפי לתמיכה  
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למוסדות המדור בהמלצת בהתחשב קבעה, התמיכות
- מוסד (להלן האלה התנאים כל בו מתקיימים מחקר, כי

מחקר):

המפורטים הפעילות מתחומי  באחד  עוסק המוסד (1)
להלן:

לרבות התרבות, בתחום מחקרים עריכת (א)
ישראל, עם ושל ישראל ארץ של היסטוריה
העברית, והלשון  ישראל מחשבת אמנויות, 
לתרבות משמעותית תרומה  להם יש אשר

הישראלית;

התרבות, בתחום פרסומים  של לאור  הוצאה (ב)
עם ושל ישראל ארץ של  היסטוריה לרבות
והלשון ישראל מחשבת אמנויות, ישראל,
יש אשר היהדות, מדעי בתחום וכן העברית

לתרבות הישראלית; תרומה משמעותית להם

של תמיכה למתן מבחנים לפי לתמיכה זכאי אינו הוא (2)
ציבור שהם במוסדות והספורט התרבות משרד המדע

לאומית4; חשיבות תורניים בעלי מחקר מכוני

(1) בפסקה  האמורה  הפעילות את מקיים המוסד   (3)
לפחות; שנים ארבע במשך

חוק מכוח המתוקצב אקדמי  מוסד  אינו המוסד (4)
ואינו התשי"ח-51958, גבוהה, להשכלה המועצה

חוק; פי על כתאגיד נתמך או מתוקצב

הגשת לשנת שקדמו השנתיים במהלך פרסם המוסד (5)
להם יש אשר לפחות, חדשים פרסומים שני הבקשה

הישראלית; לתרבות משמעותית תרומה

המחקרים את הבוחנת מדעית  ועדה  פועלת במוסד (6)
במסגרת לאור  להוצאה המיועדים  או הנערכים 

פרסומם; את ומאשרת המוסד

לעריכת לפחות  דו–שנתית  עבודה תכנית  למוסד  (7)
על העונה פרסומים  של לאור להוצאה או  מחקרים

האמורים. התנאים

התמיכה גובה לקביעת עקרונות .5

במוסד התמיכה גובה לחישוב הראשון בשלב (א)
מוסד של  הראשוני התמיכה שיעור יחושב מחקר, 
,6 בסעיף המפורטים מהמשתנים אחד בכל המחקר
המחקר מוסד שצבר הניקוד בין ליחס בהתאם וזאת
מוסדות כלל שצברו הניקוד  סך  לבין זה במשתנה

משתנה. באותו המחקר

מוסד כל  של המצרפי השיעור יחושב השני בשלב (ב) 
למשקלו בהתאם וזאת יחדיו, המשתנים בכל מחקר

.6 בסעיף כמפורט משתנה, כל של היחסי

לו כל שזכאי התמיכה שיעור ייקבע השלישי בשלב (ג) 
השיעור בין האלגברי הממוצע פי על מחקר מוסד
התמיכה שיעור לבין השני בשלב לו שנקבע היחסי

ההערכה. בשנת המחקר מוסד שקיבל היחסי

התמיכה שיעור פחת שבהם במקרים הרביעי, בשלב (ד)
שנת  לעומת מ–20%  ביותר מחקר במוסד היחסי
מ–80% משיעור  בו התמיכה שיעור יפחת לא ההערכה,

מוסד ההערכה; בשנת זכאי היה שלו היחסי התמיכה
יותר זה קטן סעיף לפי להגנה זכאי יהא לא מחקר
אם זולת רצופות,  שנים ארבע במשך אחת  מפעם
עם המדור התייעצות לאחר אחרת, החליטה הוועדה

שיירשמו. מיוחדים ומנימוקים מחקר למוסדות

יעלה לא המשרד של התמיכה שיעור מקרה, בכל (ה)
ביצוע  לצורך בפועל המוכחות ההוצאות 60% מן על
הוועדה החליטה  כן אם אלא הנתמכת, הפעילות 

שיירשמו. מיוחדים מנימוקים אחרת,

הבסיסי בתחשיב המשתנים .6

המשתנים פי על ייקבע מחקר במוסד התמיכה שיעור  
משתנה כל של היחסי למשקלו ובהתאם להלן, המפורטים

לצדו: המפורט

70% - הפרסומים משתנה (1)

20% - כינוסים משתנה (2)

10% - מחקרים משתנה (3)

הפרסומים משתנה .7

פרסום כל ניקוד  על ימליץ מחקר למוסדות המדור  (א)
בכל ההערכה בשנת מחקר מוסד לאור שהוציא חדש

האלה: מהמשתנים אחד

הפרסום: היקף (1)

ולא  עמודים  150 עד של  בהיקף פרסום א. 
אחת; נקודה יקבל עמודים מ–120 פחות

יקבל  עמודים  250-150 פרסום בהיקף של ב. 
נקודות; שתי

יקבל  250 עמודים מעל של בהיקף פרסום ג.
נקודות; שלוש

חדשנות: (2)

יקבל בתחומו מקורי מחקר של פרסום א.
אחת; נקודה 

יקבל רב–תחומי מקורי מחקר של פרסום ב.
נקודות; שתי

דרך פריצת המהווה מחקר של פרסום ג.
נקודות. שלוש יקבל בתחומו

אפרט מדעי: (3)

 5% של בהיקף הכולל אפרט מדעי פרסום א.
אחת; נקודה יקבל מהפרסום לפחות

 10% של בהיקף הכולל אפרט מדעי פרסום ב.
נקודות; שתי יקבל מהפרסום לפחות

 15% של בהיקף הכולל אפרט מדעי פרסום ג.
נקודות. שלוש יקבל מהפרסום לפחות

פרסום להמליץ כי רשאי יהא מחקר המדור למוסדות (ב)
מהמשתנים יותר או לניקוד באחד זכאי אינו כלשהו

האמורים.

משוקלל כממוצע יחושב פרסום כל של הסופי הניקוד (ג)
מהמשתנים אחד  בכל לפרסום שניתן הניקוד  של

להלן: כמפורט היחסי משקלם לפי האמורים,

 40% - הפרסום היקף (1)

 40% - חדשנות (2)

 20% - מדעי אפרט (3)

__________
עמ' התשס"ו, ;2058 עמ' התשס"ה, ;4186 עמ' התשס"ג, 4   י"פ

930 ועמ' 1088. עמ' התשס"ז, ;2295   
.191 עמ' התשי"ח, 5   ס"ח
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סכום יהא זה של מוסד מחקר במשתנה הכולל ניקודו (ד)
על שנערכו לכלל הפרסומים החדשים שניתן הניקוד

ההערכה. לאור בשנת ידו שהוצאו על או ידו

כינוסים משתנה .8

כל של  הניקוד על ימליץ מחקר  למוסדות המדור (א) 
אחד בכל ההערכה בשנת מחקר מוסד שקיים כינוס

האלה: מהמשתנים

הכינוס: חשיבות (1)

למוסדות המדור  יבחן הראשון בשלב  (א)
שהוא תוך הכינוס, חשיבות את מחקר
המרצים מספר את השאר,  בין שוקל,
בתחום מעמדם את בכינוס,  שהשתתפו
וימליץ בכינוס, המשתתפים מספר ואת

כדלהלן: ניקודו על

יקבל אקדמית חשיבות  בעל  כינוס א.
אחת; נקודה

אקדמית חשיבות בעל כינוס ב.
נקודות; שתי יקבל משמעותית

מדעית חשיבות בעל בין–לאומי כינוס ג.
מרצים משתתפים שבו ואקדמית
יקבל ומהעולם מהארץ  שם בעלי

נקודות; שלוש

הכינוס הניקוד שקיבל השני יוכפל בשלב (ב)
שלהלן המקדמים באחד (א) קטן סעיף לפי

הכינוס: אורך פי על

חצי - יום חצי עד שאורכו כינוס א.
נקודה;

נקודה - אחד  יום שאורכו כינוס  ב.
אחת;

נקודות; שתי - יומיים שאורכו כינוס ג.

ימים ומעלה - שלושה כינוס שאורכו ד. 
נקודות; שלוש

תיעוד הכינוס: (2)

(הרצאות הכנס הוצאו לאור דברי שבסופו כינוס  
שתי נקודות. יקבל בו) ודיונים שנכללו

כינוס להמליץ כי רשאי יהא מחקר המדור למוסדות (ב)
מהמשתנים יותר או לניקוד באחד זכאי אינו כלשהו

האמורים.

משוקלל כממוצע יחושב כינוס כל של הסופי הניקוד (ג)
מהמשתנים אחד  בכל לכינוס שניתן הניקוד  של

להלן: לפי משקלם היחסי כמפורט האמורים,

 80% - הכינוס חשיבות (1)

 20% - הכינוס תיעוד (2)

סכום יהא זה של מוסד מחקר במשתנה הכולל ניקודו (ד)
על שנערכו לכלל הכינוסים החדשים שניתן הניקוד

בשנת ההערכה. ידו

מחקרים משתנה  .9

המחקרים ניקוד על ימליץ  מחקר למוסדות  המדור (א)
בכל ההערכה בשנת המוסד חוקרי בידי הנערכים

האלה: מהמשתנים אחד

נקודות; 3-0  - המחקרים חשיבות  (1)

נקודות. 3-0 - המחקרים היקף (2)

זה לא סעיף ההערכה לפי בשנת המקבל ניקוד מחקר (ב) 
.7 סעיף לפי שנה באותה ניקוד יקבל

משוקלל כממוצע יחושב המחקרים של הסופי הניקוד (ג)
מהמשתנים אחד  בכל למחקרים שניתן הניקוד  של

להלן: לפי משקלם היחסי כמפורט האמורים,

60% - המחקרים חשיבות (1)

40% - המחקרים היקף (2)

תחילה .10

התשס"ז בטבת  י"א ביום אלה  מבחנים של תחילתם    
(1 בינואר 2007).

מעבר הוראות .11

שיעור  יעמוד   2007 בשנת 5(ד), בסעיף  האמור  אף  על  
90% ובשנת 2008 על 85%. על בו הקבוע ההגנה

(22 במרס 2007) בניסן התשס"ז ג'
 (3—1888 (חמ

מג'אדלה גאלב  
והספורט התרבות המדע שר

של משרד תמיכות לחלוקת כספי תיקון למבחנים
ציבור התרבות והספורט למוסדות החינוך

התקציב, התשמ"ה-1985 חוק יסודות לפי

19-31-03-50 מס': תקציבית תקנה

התשמ"ה- התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
מתפרסם לממשלה, המשפטי  היועץ עם  ובהתייעצות ,11985
החינוך משרד של תמיכות כספי לחלוקת למבחנים תיקון בזה
תרבות במוסדות  (תמיכה  ציבור למוסדות והספורט  התרבות 

העיקריים): המבחנים - (להלן המוכרים)2 המוזאונים בתחום

יבוא:  העיקריים 21 למבחנים סעיף אחרי .1

שעה "הוראת

מקומה את תמלא בתוקף, מוזאונים מועצת בהעדר (א) 21א.
7 בסעיפים למעט  אלה, במבחנים האמור ענין   לכל

המוזאונים. מחלקת ו–16(ב),

מקומה  את תמלא בתוקף, מוזאונים מועצת בהעדר (ב)  
המוזאונים, מחלקת ו–16(ב) 7 ענין האמור בסעיפים לכל
אחד לכל שיוענק סכום התמיכה מכך שכתוצאה ובלבד
התמיכה מסכום יפחת לא שנה באותה מהמוזאונים

לה." לו בשנה שקדמה שהוענקה

(1 בינואר 2007) התשס"ז בטבת י"א מיום 1 סעיף של תוקפו .2
(31 בדצמבר 2007). התשס"ח בטבת כ"ב יום עד

(25 במרס 2007) בניסן התשס"ז ו'
 (3—1888 (חמ

מג'אדלה גאלב  
והספורט התרבות המדע שר __________

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

.3904 עמ' התשס"ה, 2   י"פ

תמיכה כספים לצורך מבחנים לחלוקת תיקון
ציבור במוסדות

התקציב, התשמ"ה-1985  חוק יסודות לפי

התשמ"ה-11985, התקציב, יסודות לחוק 3א לסעיף בהתאם
תיקון מתפרסם בזה לממשלה, המשפטי היועץ ובהתייעצות עם

__________
.34 עמ' התשנ"ב, ;60 עמ' התשמ"ה, 1   ס"ח
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כספים לחלוקת והספורט התרבות החינוך משרד של למבחנים
העיקריים): המבחנים - (להלן במוסדות ציבור2 לצורך תמיכה

פסטיבלים,  העיקריים ("הפצת תרבות, 34 למבחנים בסעיף .1
יבוא: בסופו תחרויות")3,

באלול התשס"ז י"ז יום עד זה סעיף של תוקפו "תוקף -  
(31 באוגוסט 2007)".

ומידע  מחקר ("מוסדות העיקריים למבחנים  37 בסעיף .2
בתרבות")4 - 

פסקת אחרי ותנאים", "קריטריונים שכותרתה בפסקה (א)
יבוא: ה, משנה

מבוקשת  שבעבורה בשנה נתמך לא המוסד "ו.  
סעיף לפי אחרים תמיכה מבחני באמצעות התמיכה
בגין התשמ"ה-11985, התקציב, יסודות לחוק 3א

אלה." מבחנים לפי הנתמכת הפעילות

יום עד זה סעיף  של תוקפו  - "תוקף במקום בסופו,  (ב)
"תוקף יבוא "(2006 בדצמבר   31) התשס"ז בטבת י'
התשס"ח בטבת כ"ב יום  עד זה סעיף  של תוקפו - 

(31 בדצמבר 2007)".

ומתן  טיפוח העיקריים ("מרכזי מחקר, 112 למבחנים בסעיף .3
יבוא: בסופו לספורט")5, מדעיים שירותים

באלול התשס"ז י"ז יום עד זה סעיף של תוקפו "תוקף -  
(31 באוגוסט 2007)".

בינואר   1) התשס"ז בטבת י"א ביום 2 סעיף של תחילתו  .4
.(2007

(22 במרס 2007) בניסן התשס"ז ג'
 (3—1888 (חמ

מג'אדלה גאלב  
והספורט התרבות המדע שר __________

.4687 עמ' התשנ"ב, 2   י"פ

;2869 עמ' התשנ"ט, ;4718 ועמ'   4687 עמ' התשנ"ב, י"פ   3 

.2249 עמ' התשס"ו, עמ' 31; התשס"א,  
;3700 עמ'  התשנ"ט,  ;4720 ועמ'   4687 עמ' התשנ"ב, י"פ   4 

.2294 עמ' התשס"ו, עמ' 2058; התשס"ה,  
4687 ועמ' 4770. עמ' התשנ"ב, 5   י"פ

שיכונים ציבוריים על אישור הודעה
שעה), (הוראת שיכונים ציבוריים רישום חוק  לפי

התשכ"ד-1964

ציבוריים שיכונים רישום לחוק 1א לפי סעיף בתוקף סמכותי
שהוקמו כי בנינים מאשרת אני התשכ"ד-11964, שעה), (הוראת
המדינה בידי שנרכשו או ביזמתה או מטעמה או המדינה בידי
או (1 בינואר 1995) התשנ"ה בטבת לפני יום כ"ט החלה ובנייתם
התשכ"ה- והבניה, התכנון חוק לפי שאושרה בתכנית נכללו
ובנייתם בטבת התשנ"ט (31 בדצמבר 1998) יום י"ב 21965, עד
על ,(2000 בדצמבר   31) התשס"א בטבת ה'  יום  לפני החלה
כחול בתשריט, בצבע המתוחמים להלן המקרקעין המפורטים

ציבוריים: שיכונים הם

בשלמותגושהמקום חלקות

1919711תפן

1872187

30265126-119ירושלים

בשלמותגושהמקום חלקות

7618299כפר סבא ,298 ,195 ,194 ,185 ,103 ,99

700133יפו

701631

7024181

7045109

707330

708032-30

70872

7047101

749943

הבינוי במשרד הפרוגרמות באגף מופקדים התשריטים
פתוח שהמשרד ובשעות בימים  בהם לעיין  וניתן והשיכון

לקהל.

(25 בפברואר 2007) התשס"ז באדר ז'
 (3—74 (חמ

אלקרט אילת  
רישום מרכזת

ישראל מקרקעי מינהל __________
;93 עמ' התשנ"ט, ;143 עמ' התשנ"ד, ;52 עמ' התשכ"ד,  1  ס"ח

עמ' 4188. התשס"ה, י"פ  
.307 עמ' התשכ"ה, 2  ס"ח

המשפט בית ידי חברה על לפירוק בקשה

בחיפה המחוזי המשפט בבית

1073/06 אזרחי תיק

התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח החברות פקודת בענין

בע"מ, שמירה ואבטחה ש.י.ק. פירוק חברת ובענין

עו"ד  ב"כ ע"י אחרים, ו–31  מלכה שושנה והמבקשים:
ת"ד ,59 סמואל הרברט מרח' גראץ', יוליה ו/או עייאט חאטם

.38202 חדרה ,112

בקשה  הוגשה  20.11.2006 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל, הנזכרת החברה את לפרק בחיפה המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

10.6.2007 בשעה 9.15.

לתמוך הרוצה של החברה האמורה משתתף או נושה כל
בשעת להופיע רשאי או להתנגד לכך, הבקשה בענין צו במתן
לאחר שלו, הדין  עורך באמצעות או בעצמו אם  הבירור,

זה. רצונו על הודעה למבקשים שימסור

בדואר, לשלחה או למבקשים, למסור יש ההודעה את
 12.00 לא יאוחר משעה הנ"ל המען לפי באופן שתגיע לידיהם

.3.6.2007 ביום

תמורת למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד עייאט, חאטם  
כוח המבקשים בא




