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שר על מינוי הודעה
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(2) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
הממשלה2, לחוק–יסוד: 15 לסעיף בהתאם כי התשס"א-12001,
הכנסת חבר הממשלה את צירפה ראש הממשלה, הצעת ולפי

בממשלה. נוסף לשר אילון עמיחי

אילון עמיחי הכנסת חבר לחוק–היסוד, 5(ג) לסעיף בהתאם
בלי תיק. יהיה שר

ידי  על אושרה ההודעה לחוק–היסוד,  15 סעיף פי  על
(24 בספטמבר 2007). התשס"ח י"ב בתשרי ביום הכנסת

(24 בספטמבר 2007) התשס"ח בתשרי י"ב
 (3—3281 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2  ס"ח

חוק פי על הנתונה סמכות העברת על הודעה
חוק הממשלה, התשס"א-2001 לפי

הממשלה, לחוק 10(ב)(11) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
הממשלה2, לחוק–יסוד: 31(ב) סעיף פי על כי התשס"א-12001,
 3 בסימן הנתונה  הסמכות  את  להעביר  הממשלה  החליטה 
הקדושים), (המקומות ישראל  ארץ על  במועצה המלך לדבר
מראש הקבר, כנסיית במרתפי הקשורים סכסוכים לעניין ,31924
כשר מכהן איתן רפי  השר עוד כל איתן, רפי  לשר הממשלה

בממשלה.

י"ב בתשרי ביום הכנסת ידי על אושרה ההחלטה האמורה
(24 בספטמבר 2007). התשס"ח

(24 בספטמבר 2007) התשס"ח בתשרי י"ב
 (3—3281 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.168 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.158 עמ' התשס"א, 2  ס"ח

.1642 עמ' התשס"ד, י"פ ;2805 ג', עמ' כרך 3  חוקי א"י,

לקאדים המינויים ועדת בהרכב שינוי בדבר הודעה
חוק הקאדים, התשכ"א-1961 לפי

אני התשכ"א-11961, הקאדים, לחוק 4(ב) לסעיף בהתאם
כדלקמן:  השתנה לקאדים2  המינויים ועדת שהרכב מודיע
קאדי זיני,  "דאווד יבוא חבר" - קאדי זועבי, "פארוק במקום 

חבר". -

(24 בספטמבר 2007) התשס"ח בתשרי י"ב
 (3—260 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.118 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

.2266 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

קאדי של כהונתו גמר על הודעה
חוק הקאדים, התשכ"א-1961 לפי

אני התשכ"א-11961, הקאדים, לחוק 22 לסעיף בהתאם
הדין בבית  זועבי, פארוק הקאדי של כהונתו גמר על מודיע 
בספטמבר   20) התשס"ח בתשרי ח' ביום לערעורים, השרעי

לגימלאות. פרישתו עקב ,(2007

(24 בספטמבר 2007) התשס"ח בתשרי י"ב
 (3—260 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.118 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

דין בית ראש מינוי
מינהליים, התשמ"ב-1992 דין חוק בתי לפי

מינהליים,  דין בתי לחוק  5 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
,025068941 ת"ז גלילי2, שרון  את  ממנה  אני  התשנ"ב-11992,
לחוק 12ב סעיף לפי שמונו ערר ועדות של הדין בית לראש

התשנ"ה-31995. לישראל), ארצי (כביש אגרה כביש

(31 בדצמבר 2007). התשס"ח בטבת כ"ב יום עד המינוי תוקף

(24 בספטמבר 2007) התשס"ח בתשרי י"ב
 (3—2369 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.90 עמ' התשנ"ב, 1  ס"ח

.1299 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

.282 עמ' התשנ"ח, ;490 עמ' התשנ"ה, 3  ס"ח

עליונה רפואית ועדה ראש יושב מינוי על הודעה
התשכ"ד-1964 עליונה), רפואית (ועדה הנכים תקנות לפי

הנכים  1 לתקנות תקנה סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
עופר ד"ר את מיניתי התשכ"ד-11964, עליונה), רפואית (ועדה
עליונה רפואית  ועדה ראש ליושב  ,052912128 ת"ז אלישוב,

ירושלים2. התקנות האמורות, באזור לעניין

(16 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח ד'
 (3—183 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר __________

.870 עמ' התשכ"ד, 1  ק"ת

.211 עמ' התשס"ה, 2  י"פ

נוסף על מינוי חבר הודעה
התשכ"ד-1964 עליונה), רפואית (ועדה הנכים תקנות לפי

הנכים  1 לתקנות תקנה סמכותי לפי בתוקף מודיע כי אני
ראובן ד"ר את מיניתי התשכ"ד-11964, עליונה), רפואית (ועדה
התקנות לעניין עליונה רפואית ועדה לחבר ,5187358 ת"ז ברגמן,

חיפה2. באזור האמורות,

(16 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח ד'
 (3—183 (חמ

ברק אהוד  
הביטחון שר __________

.870 עמ' התשכ"ד, 1  ק"ת

.652 עמ' התשנ"ו, 2  י"פ
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נוסף על מינוי חבר הודעה
התשכ"ו-1965 רפואיות), (ועדות הנכים תקנות לפי

לתקנות 2(א) תקנה לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
ד"ר את מיניתי התשכ"ו-11965, רפואיות), (ועדות הנכים
לעניין רפואית ועדה לחבר ,303812846 ת"ז פיריאטינסקי, בוריס

אביב והמרכז2. תל באזור התקנות האמורות,
(16 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח ד'

 (3—183 (חמ
ברק אהוד  

הביטחון שר __________
.1690 עמ' התשנ"ה, ;204 עמ' התשכ"ו, 1  ק"ת

.5242 עמ' התשנ"ה, 2  י"פ

רפואית ועדה חבר מינוי ביטול על הודעה
התשכ"ו-1965 רפואיות), (ועדות הנכים תקנות לפי

לתקנות 2(א) תקנה לפי סמכותי  בתוקף כי מודיע  אני
מינויו את ביטלתי התשכ"ו-11965, רפואיות), (ועדות הנכים
לעניין רפואית ועדה לחבר ,25187358 ת"ז ברגמן, ראובן ד"ר של

חיפה. באזור האמורות התקנות
(16 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח ד'

 (3—183 (חמ
ברק אהוד  

הביטחון שר __________
.1690 עמ' התשנ"ה, ;204 עמ' התשכ"ו, 1  ק"ת

.654 עמ' התשנ"ו, 2  י"פ

בעל והשיכון הבינוי שר נציג מקום ממלא מינוי
במועצה ובניה שיכון בענייני מקצועית הכשרה

הארצית לתכנון ולבניה
והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון לחוק ו–48א(א) 2(ב)(4) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
ת"ז פיאלקוף, חיים  את  ממנה אני התשכ"ה-11965, והבניה, 
לממלא ובניה, מקצועית בענייני שיכון הכשרה בעל ,011475340
ומבטל ולבניה, לתכנון הארצית במועצה לנציגתי נוסף מקום
גנון, עינת ושל ,031936289 ת"ז קראוס2, איילת של מינוין את

לנציגתי. מקום לממלאות ,028051928 ת"ז
(3 בספטמבר 2007) באלול התשס"ז כ'

 (3—7 (חמ
בוים זאב  

והשיכון הבינוי שר __________
.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.3185 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

במועצה והשיכון הבינוי שר נציג מקום ממלא מינוי
הארצית לתכנון ולבניה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

התכנון לחוק ו–48א(א) 2(ב)(2) סעיפים לפי סמכותי בתוקף
,028051928 ת"ז עינת גנון, ממנה את אני והבניה, התשכ"ה-11965,
נוספות מקום לממלאות ,031936289 ת"ז קראוס, איילת ואת
של מינויו ומבטל את לתכנון ולבניה, במועצה הארצית לנציגי

לממלא מקום לנציגי. ,011475340 חיים פיאלקוף, ת"ז
(3 בספטמבר 2007) באלול התשס"ז כ'

 (3—7 (חמ
בוים זאב  

והשיכון הבינוי שר __________
.168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.3185 עמ' התשס"ו, 2  י"פ

הכפר וממלא ופיתוח החקלאות שר מינוי נציגת
החופית הסביבה לשמירת בוועדה מקומה

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק השניה לתוספת 3(א)(8) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האמור, לחוק 48א(א) וסעיף התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
שר לנציגת ,55552665 ת"ז אריכא, פרום  רותי  את  ממנה אני
החופית, הסביבה לשמירת בוועדה הכפר ופיתוח החקלאות
הם כל עוד לממלא מקומה, ,027801380 ת"ז אמויאל, רענן ואת

ופיתוח הכפר. החקלאות עובדי משרד

(25 בספטמבר 2007) התשס"ח בתשרי י"ג
 (3—7 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

.546 עמ' התשס"ד, ;168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

וממלאי מקומם הכפר ופיתוח החקלאות שר מינוי נציגי
חקלאית ושטחים פתוחים קרקע בוועדה לשמירה על

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק הראשונה לתוספת (2)2 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
האמור, לחוק 48א(א) וסעיף התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
ת"ז אמויאל, רענן ואת ,52907236 ת"ז דותן, שי את ממנה אני
לשמירה בוועדה החקלאות ופיתוח הכפר שר לנציגי ,27801380
שליד המועצה הארצית פתוחים, קרקע חקלאית ושטחים על
רופא, ותניב ,10972081 ת"ז מרדכי, תמיר ואת ולבניה, לתכנון
לממלאי מקומם, כל עוד הם משמשים בתפקידם ,22042428 ת"ז

הכפר. ופיתוח החקלאות משרד כעובדי

בטל. - קודם2 מינוי

(25 בספטמבר 2007) התשס"ח בתשרי י"ג
 (3—7 (חמ

שמחון שלום  
הכפר החקלאות ופיתוח שר __________

.450 עמ' התשנ"ה, ;168 עמ' התש"ן, ;307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.1143 עמ' התשס"ג, 2  י"פ

סמכויות אצילת
הממשלה חוק–יסוד: לפי

הממשלה1, לחוק–יסוד: 33(ב) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
המקומיות  הרשויות 8 לחוק סעיף סמכותי לפי אוצלת את אני
לחשב התש"ס-22000, חינוך),  למטרות הקצבות כספי (ייעוד 

החינוך. משרד
(22 ביולי 2007) התשס"ז באב ז'

 (3—17 (חמ
יולי תמיר  

החינוך שרת __________
.158 עמ' התשס"א, 1  ס"ח

.270 עמ' התש"ס, 2  ס"ח

הבוחרים פנקס של לתוקף כניסה בדבר הודעה
המקומיות לרשויות

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

המקומיות הרשויות לחוק 11(ב) לפי סעיף בהתאם לסמכותי
הבוחרים פנקס כי בזה מודיע אני התשכ"ה-11965, (בחירות),

__________
.548 עמ' התשס"ג, ;248 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח
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לתוקפו נכנס יערים קרית המקומית במועצה הבחירות לקראת
(16 בספטמבר 2007). התשס"ח בתשרי ד' ביום

(25 בספטמבר 2007) התשס"ח בתשרי י"ג
 (3—709 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר

מינוי שופטים לעניין עררים
חוק הספורט, התשמ"ח-1988 לפי

התשמ"ח- הספורט, לחוק 12(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
ממנה אני העליון, משפט בית נשיאת עם ובהתייעצות ,11988
ת"ז דגן, ואילת ,54674635 ת"ז אליקים, אברהם השופטים את
לשופטים בחיפה,  השלום  בית משפט של שופטים  ,56620867

לעניין עררים לפי הסעיף האמור.

(5 בספטמבר 2007) התשס"ז באלול כ"ב
 (3—2281 (חמ

מג'אדלה גאלב  
והספורט התרבות המדע שר __________

עמ' התשס"ו, י"פ ;217 עמ' התשנ"א, ;122 עמ' התשמ"ח,  1  ס"ח

.3408   

ישראל מקרקעי מינהל של חלקו שיעור בדבר החלטה
חכירה זכות העברת בעת הקרקע, ערך 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
זכות חכירה העברת בעת הקרקע ערך בעליית מקרקעי ישראל
ההחלטה),  - (29 ביוני 1992)1 (להלן כ"ח בסיון התשנ"ב מיום

כדלקמן: ומודיע קובע אני

ביום החל הראשונה להחלטה, היסודי", בתוספת "המחיר (1)
בשיעור יהיה (2007 באוקטובר   1) התשס"ח בתשרי י"ט
התשס"ז בתמוז ח' מיום הודעתי2 של 2 בסעיף  האמור
בתמוז ט"ו  ביום שהחלה התקופה לגבי  (2007 ביוני   24)

(1 ביולי 2007); התשס"ז

החל בהחלטה יהיה, פרק ג' של 15(ג) בסעיף הנקוב הסכום (2)
 462,000 ,(2007 באוקטובר   1) התשס"ח בתשרי  י"ט  ביום

חדשים. שקלים

(19 בספטמבר 2007) בתשרי התשס"ח ז'
 (3—719 (חמ

אפרתי יעקב  
ישראל מינהל מקרקעי מנהל __________

.19 עמ' התשנ"ג, 1  י"פ

.3413 עמ' התשס"ז, 2  י"פ

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

בע"מ כימיניר
(51-083666-1 (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
החברה, במשרדי ,12.00 בשעה ,25.11.2007 ביום תתכנס הנ"ל
של המפרק, סופי דוח הגשת לשם ראשון לציון, ,32 תרמ"ב רח'

החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד
של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק משה, בר                                                צבי

בע"מ  דוג  מד
(51-276759-1 (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
אבא רח' המפרק, אצל ,13.30 בשעה ,25.11.2007 תתכנס ביום
המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם  גן, רמת ,14 הלל
להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד

החברה. של בפנקסים ובניירות לנהוג כיצד

מפרק עו"ד, זיו-נר,                                                ניר

להובלה בע"מ שרותי יהודה
(51-054655-9 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפת נושים כינוס הודעה בדבר

338 לפקודת החברות  לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של נושים אסיפת כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
דוידוב, יצחק רו"ח אצל ,10.00 בשעה ,27.11.2007 תתכנס ביום
פירוק מרצון סדר היום: גן, על רמת קומה ב', ,12 בגין מנחם רח'

לחברה. מפרק ומינוי החברה של

החברה דירקטור סנדלר, יהודה

 חלקה 382 בגוש 6607 בע"מ 
(51-031376-0 (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
רמת ,23 המאירי ברח' ,10.00 בשעה ,30.11.2007 ביום תתכנס 
התנהל כיצד המראה המפרק, של  סופי דוח הגשת לשם גן,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים

מפרק קומם,                                                יוסף

וקייטרינג בע"מ  - י.י. ארועים המים על ירוק
(51-224475-7 (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
החברה, במשרדי ,14.00 בשעה ,30.11.2007 ביום תתכנס הנ"ל
המראה כיצד המפרק, סופי של הגשת דוח לשם קיבוץ חולדה,
כיצד  להחליט החברה, וכדי בנכסי ומה נעשה הפירוק התנהל

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג

מפרק                                                יניב דלל,


