
רשומות

הפרסומים ילקוט

הרשויות ערר לפי חוק לוועדות יושבי ראש מותב  מינוי

2068 המינהליים.............   הדין בתי וחוק (ביוב), המקומיות

לפי ערר לוועדת מותב נוספת ראש יושבת  מינוי

2068 האמורים.............................................................   החוקים

חוק לפי ערעור לוועדות מותב ראש יושבי  מינוי

(תגמולים במערכה שנספו חיילים  משפחות

2068   ................................ מינהליים וחוק בתי דין ושיקום)

לפי ערעור לוועדות נוספת מותב ראש יושבת  מינוי

2068 האמורים.............................................................   החוקים

2068   ... האמורים החוקים לפי ערעור לוועדות חברים מינוי

הנכים חוק לפי ערעור לוועדות מותבים ראש יושבי מינוי

2069 דין מינהליים...   חוק בתי (תגמולים ושיקום) ולפי

לפי ערעור לוועדות נוספים מותב ראש יושבי  מינוי

2069 האמורים.............................................................   החוקים

 

2069   ... האמורים החוקים לפי ערעור לוועדות חברים מינוי

חוק לפי ערעור נוספת לוועדות ראש יושבת  מינוי

2070   ....... (גמלאות) בצבא הגנה לישראל הקבע שירות

רכוש מס תקנות לפי ערר ועדת ראש יושב  מינוי

מלחמה (נזק (תשלום פיצויים) פיצויים  וקרן

2070   ............................................................................ עקיף) ונזק

ספר יישוב שהוא אזור בדבר הודעה תוקף  הארכת

2070 וקרן פיצויים..................................   רכוש חוק מס לפי

2070   .... מרשם תכשירי מחירון של מיוחד עדכון על הודעה

עבודה שירות חוק ד' לחוק לפי פרק החלת בדבר  צו

2070   ...................................................................... חירום בשעת

2070 נוער..........................................................................   שופט מינוי

2070 לעניני משפחה............................   משפט לבית מינוי רשם

2070   .... מרשם תכשירי מחירון של מיוחד עדכון על הודעה

עמוד                              עמוד         

26 בפברואר 2008 5780 התשס"ח א' באדר  כ'
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ערר מותב לוועדות יושבי ראש מינוי
חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962  לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי

המקומיות  הרשויות לחוק  29 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
דין  בתי החוק), וסעיף 5 לחוק (ביוב), התשכ"ב-11962 (להלן -
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשנ"ב-21992, מינהליים,
במחוז ערר לוועדות מותבים ראש ליושבי ממנה אני העליון,

המפורטים להלן: השופטים את החוק, הדרום לפי

04656005 ת"ז מכליס, משה

54853684 יעקב שפסר, ת"ז

12175196 יעקב פרסקי, ת"ז

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—810 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.96 עמ' התשכ"ב, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

ערר לוועדת נוספת מותב ראש יושבת מינוי
חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962  לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי

המקומיות  הרשויות לחוק  29 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
דין  בתי החוק), וסעיף 5 לחוק (ביוב), התשכ"ב-11962 (להלן -
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשנ"ב-21992, מינהליים,
,4450227 ת"ז קלוגמן, יעל השופטת  את ממנה  אני העליון,
לוועדת נוספת מותב ראש ליושבת שלום, משפט בית שופטת
(6 באפריל 2008). בניסן התשס"ח החל ביום א' לפי החוק ערר,

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—810 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.96 עמ' התשכ"ב, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

לוועדות ערעור 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- מינהליים, דין בתי לחוק ו–12 ו–(ב) 5(א) סעיפים
את ממנה אני העליון, המשפט בית נשיאת ובהסכמת ,21992
ליושבת שלום,  משפט בית שופטת  ,24176919 ת"ז בלכר, יעל

המרכז. במחוז החוק, ערעור לפי בוועדות מותב ראש

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—321 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.162 עמ' התש"י, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

לוועדות ערעור מותב ראש מינוי יושב
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- מינהליים, דין בתי לחוק ו–12 ו–(ב) 5(א) סעיפים
את ממנה אני העליון, המשפט בית נשיאת ובהסכמת ,21992
ליושב שלום,  משפט בית שופט  ,59649806 ת"ז בן–דור,  אילן 

הדרום. במחוז החוק, ערעור לפי בוועדות מותב ראש

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—321 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.162 עמ' התש"י, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

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 
ובהסכמת התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5 וסעיף
יעקובוביץ', שלומית את אני ממנה העליון, המשפט בית נשיאת
מותב ראש משפט שלום, ליושבת בית שופטת ,58382284 ת"ז
החל המרכז, במחוז האמור, החוק לפי ערעור בוועדות נוספת

(24 במאי 2008). י"ט באייר התשס"ח ביום

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—321 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.162 עמ' התש"י, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

לוועדות ערעור מינוי חבר
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 
את ממנה אני התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5 וסעיף
לפי החוק, ערעור לחבר בוועדות ,062980214 ת"ז כהן, אברהם

ירושלים. במחוז

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—321 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.162 עמ' התש"י, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח
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לוועדות ערעור מינוי חבר
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 
ממנה אני  התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5 וסעיף
בוועדות לחבר רופא, ,002582518 ת"ז קורת, אלכסנדר  את
התשס"ח בניסן י' ביום החל  חיפה, במחוז  החוק, לפי ערעור

(15 באפריל 2008).

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—321 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.162 עמ' התש"י, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

לוועדות ערעור מותבים ראש מינוי יושבי
ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח  (תגמולים חוק הנכים לפי

מינהליים, התשנ"ב-1992 דין בתי חוק משולב], ולפי

(תגמולים  הנכים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק),  - (להלן משולב]1  [נוסח  התשי"ט-1959 ושיקום),
התשנ"ב- מינהליים, דין בתי לחוק ו–12 ו–(ב) 5(א) סעיפים
את ממנה אני העליון המשפט  בית  נשיאת ובהסכמת ,21992
מותבים ראש ליושבי להלן המפורטים שלום משפט בית שופטי
באייר כ"ו ביום במחוז המרכז לפי החוק, החל ערעור לוועדות

(31 במאי 2008): התשס"ח

3554318 ת"ז פרגו, יהודה

50364777 גולדס, ת"ז אהרן דוד

.58382284 ת"ז יעקובוביץ, שלומית

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—323 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.20 עמ' התש"ן, ;276 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

לוועדות ערעור נוספת מותב ראש מינוי יושבת
ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח  (תגמולים חוק הנכים לפי

מינהליים, התשנ"ב-1992 דין בתי חוק משולב], ולפי

(תגמולים  הנכים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק), וסעיף  [נוסח משולב]1 (להלן - התשי"ט-1959 ושיקום),
נשיאת ובהסכמת התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5
בית שופטת בלכר, יעל את ממנה אני העליון, המשפט בית
בוועדות מותב  ראש ליושבת  ,24176919 ת"ז שלום,  משפט 

המרכז. במחוז החוק, לפי ערעור

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—323 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.276 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

לוועדות ערעור נוסף מותב ראש מינוי יושב
ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח  (תגמולים חוק הנכים לפי

מינהליים, התשנ"ב-1992 דין בתי חוק משולב], ולפי

(תגמולים  הנכים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק), וסעיף  [נוסח משולב]1 (להלן - התשי"ט-1959 ושיקום),
נשיאת ובהסכמת התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5
בית שופט בן–דור,  אילן את ממנה  אני העליון המשפט  בית
ערעור בוועדות מותב ראש ליושב ,59649806 משפט שלום, ת"ז

הדרום. במחוז החוק, לפי

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—323 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.276 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

לוועדות ערעור מינוי חבר
ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח  (תגמולים חוק הנכים לפי

התשנ"ב-1992 מינהליים, דין בתי חוק ולפי משולב]

(תגמולים  הנכים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק), וסעיף  [נוסח משולב]1 (להלן - התשי"ט-1959 ושיקום),
את ממנה אני התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5
לפי החוק, ערעור לחבר בוועדת ,062980214 ת"ז כהן, אברהם

ירושלים. במחוז

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—323 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.20 עמ' התש"ן, ;276 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח

לוועדות ערעור מינוי חבר
ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח  (תגמולים חוק הנכים לפי

מינהליים, התשנ"ב-1992 דין בתי חוק משולב], ולפי

(תגמולים  הנכים לחוק  26 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
החוק), וסעיף  [נוסח משולב]1 (להלן - התשי"ט-1959 ושיקום),
את ממנה אני התשנ"ב-21992, מינהליים, דין בתי לחוק 5
ערעור בוועדות לחבר רופא, ,002582518 ת"ז קורת, אלכסנדר
 6) התשס"ח בניסן א' ביום החל חיפה, במחוז החוק, לפי

.(2008 באפריל

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—323 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.276 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.90 עמ' התשנ"ב, 2   ס"ח
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לוועדות ערעור נוספת ראש מינוי יושבת
(גמלאות) [נוסח  לישראל הגנה בצבא לפי חוק שירות הקבע

משולב], התשמ"ה-1985

בצבא  הקבע  שירות לחוק   44 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
התשמ"ה-11985 (להלן  משולב], [נוסח (גמלאות) לישראל הגנה
בית שופטת ,24176919 ת"ז בלכר, יעל ממנה את אני החוק), -
החוק, ערעור לפי בוועדות נוספת ראש שלום, ליושבת משפט

המרכז. במחוז

שנים. המינוי לשלוש תוקף

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—957 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.142 עמ' התשמ"ה, 1  ס"ח

ערר ועדת ראש יושב מינוי
(נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש מס תקנות לפי

התשל"ג-1973 עקיף), ונזק מלחמה

מס לתקנות ו–(ד) 12(ב)(1) תקנה לפי  סמכותי בתוקף 
עקיף), ונזק מלחמה (נזק פיצויים) (תשלום פיצויים וקרן רכוש
,057512055 ת"ז שושני, אמיר את ממנה אני התשל"ג-11973,

תל אביב. ועדת ערר באזור ליושב ראש

(11 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ה'
 (3—206 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________
566 ועמ' 830. עמ' התש"ן, ;1682 עמ' התשל"ג, 1  ק"ת

ספר יישוב שהוא אזור בדבר הודעה תוקף הארכת
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
שהוא אזור בדבר ההודעה כי מודיע אני הכנסת, של הכספים
(17 ביוני 2007)2, התשס"ז בתמוז שפורסמה ביום א' ספר יישוב
(31 בדצמבר 2008). התשס"ט בטבת ד' יום עד בתוקפה תעמוד

(19 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"ג
 (3—1030 (חמ

בר–און רוני  
האוצר שר __________

.100 עמ' התשכ"א, 1  ס"ח

.2 עמ' התשס"ח, ;3176 עמ' התשס"ז, 2   י"פ

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

בשעת עבודה שירות לחוק סעיף 16א סמכותי1 לפי בתוקף
עם  התייעצות לאחר החוק), - (להלן התשכ"ז-21967  חירום,
בחוק כמשמעותו בעורף מיוחד מצב משהוכרז הביטחון, שר
ההתגוננות),  חוק (להלן - התשי"א-31951 האזרחית, ההתגוננות
בזאת מכריז אני האמור, בסעיף התנאים שנתקיימו ומשמצאתי

הוראות (10 בפברואר 2008), התשס"ח באדר א' ביום ד' החל כי
התשס"ח בטבת ה' שהוכרז ביום על השטח יחולו לחוק ד' פרק

חוק ההתגוננות. שר הביטחון לפי בידי (14 בדצמבר 2007),

(10 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ד'
 (3—3003 (חמ

ישי אליהו  
והתעסוקה המסחר התעשיה שר

נוער שופט מינוי
טיפול), התשל"א-1971 (שפיטה, ענישה ודרכי חוק הנוער לפי

ענישה  (שפיטה, הנוער 2 לחוק לפי סעיף בתוקף סמכותי
אני המשפטים, שר ובהסכמת התשל"א-11971, טיפול), ודרכי

על השופטים: מטילה

023828254 ת"ז טרסי, חגי

058771445 ת"ז לושי-עבודי, איריס

בערכאת כהונתם תקופת לתום עד נוער שופטי לשמש
שלום. משפט בית

(10 בפברואר 2008) התשס"ח א' באדר ד'
 (3—686 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

לענייני משפחה המשפט לבית מינוי רשם
משפחה, התשנ"ה-1995 לענייני המשפט חוק בית לפי

המשפט לענייני לחוק בית 2(ה) לפי סעיף בתוקף סמכותי
ממנה  אני המשפטים, שר ובאישור התשנ"ה-11995,  משפחה,
משפט בתי של  לרשם ,05915523 ת"ז אדריס, נעמן  את בזה
התשס"ח בשבט כ"ה ביום החל הצפון, במחוז משפחה  לענייני

(1 בפברואר 2008).

(29 בינואר 2008) בשבט התשס"ח כ"ב
 (3—2666 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.393 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

מרשם תכשירי מחירון של מיוחד עדכון על הודעה
(מחירים ושירותים תכשירים מחירי על הפיקוח צו לפי

התשס"א-2001 מרשם), תכשירי שהם לתכשירים מרביים

מחירי הפיקוח על ו–(ד) לצו 3(ג) לפי סעיף בתוקף סמכותי
תכשירי שהם לתכשירים מרביים (מחירים ושירותים מצרכים
בממוצע שינוי עקב כי מודיעה אני התשס"א-12001, מרשם),
לעומת אחוזים שלושה על  העולה בשיעור  החליפין שערי
(5 בדצמבר  התשס"ח בכסלו כ"ה ביום החליפין שער ממוצע
ביום מרשם תכשירי  של המרביים המחירים יעודכנו  ,(2007
בשיעור מיוחד  עדכון  (2008 במרס   1) א' התשס"ח באדר  כ"ד

.-6.71% של

(17 בפברואר 2008) באדר א' התשס"ח י"א
 (3—2722 (חמ

רלב"ג רות  
המפקחת על המחירים

הבריאות משרד  __________
.115 עמ' התשס"ח, ;412 עמ' התשס"א, 1  ק"ת

__________
.2084 עמ' התשס"ג, 1   י"פ

.176 עמ' התשס"ח, ס"ח ;44 עמ' התשנ"ח, ;86 עמ' התשכ"ז, 2    ס"ח

.78 עמ' התשי"א, 3   ס"ח


