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מיוחד בעורף מצב על של ההכרזה תוקפה הארכת הודעה בדבר
התשי"א-1951 חוק ההתגוננות האזרחית, לפי

להאריך הממשלה החליטה התשי"א-11951, ההתגוננות האזרחית, לחוק 9ג(א)(1) סעיף לפי סמכותה, בתוקף כי בזה, מודיעים
התחום באזור (5 בספטמבר 2007)2, באלול התשס"ז ביום כ"ב ידה על בעורף, כפי שהוכרזה מיוחד מצב ההכרזה על תוקפה של את

המצורפת. במפה והמתואר

(5 בנובמבר 2007) התשס"ח בחשוון כ"ד
  (3―2954 (חמ

יחזקאל עובד
הממשלה מזכיר  

__________
.42 עמ' התשנ"ח, 1 ס"ח התשי"א, עמ' 78;

2 י"פ התשס"ח, עמ' 46.
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שלא תחול עליהן משרות  הודעה בדבר קביעת
חובת מכרז

(מינויים), התשי"ט-1959 המדינה חוק שירות לפי

המדינה  שירות לחוק  21 לסעיף בהתאם כי  בזה,  מודיעים
שירות המדינה, ועדת פי הצעת ועל התשי"ט-11959, (מינויים),
לתאונות חוקרים של המשרות את לקבוע הממשלה החליטה
במשרד הראשי החוקר  ידי על שמונו טיס, לכלי  ותקריות
טיס  לתקנות  14 לתקנה בהתאם בדרכים והבטיחות התחבורה
כמשרות התשמ"ד-21984, טיס), לכלי  ותקריות תאונות  (חקירת
האמור. לחוק 19 האמורה בסעיף חובת המכרז תחול שעליהן לא

(23 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ג
 (3—274 (חמ

יחזקאל עובד  
מזכיר הממשלה __________

.86 עמ' התשי"ט, 1  ס"ח

.1938 עמ' התשמ"ד, 2   ק"ת

הסיעות וממלאי מקומם באי כוח הודעה על
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

לכנסת לחוק הבחירות ו–(ה) 25(ב) סעיף לפי בזה, מודיעים
עם - "קדימה סיעת כוח בא כי התשכ"ט-11969, משולב], [נוסח
במקום אלי חסון יואל הוא הממשלה" לראשות אהוד אולמרט

אלברט אפללו2.

(15 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול ט"ו
 (3—16 (חמ

איציק דליה  
הכנסת ראש יושבת __________

.103 עמ' התשכ"ט, 1  ס"ח

.690 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

שופט מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

המשפט [נוסח לחוק בתי 10(א)(3) לפי סעיף בתוקף סמכותי
המשפט בית נשיאת ובהסכמת התשמ"ד-11984, משולב], 
ת"ז 057097222, זמיר, אבי  מינויו של מאריך2 את אני העליון,
מחוזי משפט בית  של ורשם שלום משפט בית  של שופט
המחוזי המשפט בית של כשופט בפועל לכהונה בהסכמתו,
עד (14 בנובמבר 2008) התשס"ט בחשוון ט"ז מיום אביב, בתל

(13 בנובמבר 2009). כ"ו בחשוון התש"ע יום

(22 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ב
 (3—60 (חמ

פרידמן דניאל  
המשפטים שר __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

.128 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

נוער שופטי 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

__________
.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

שופטי נוער: השופטים ששמם מפורט להלן לשמש מטילה על
052918075 ת"ז בנצרת, המחוזי המשפט בית של שופט קולה, אשר

057178147 יונתן אברהם, שופטשלביתהמשפטהמחוזי בנצרת, ת"ז

בירושלים, ת"ז המחוזי המשפט בית של שופט יעקובי, רפאל 
057768467

ערכאה. באותה כהונתם תקופת לתום עד

(31 באוגוסט 2008) התשס"ח באב ל'
 (3—686 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.134 עמ' התשל"א, 1  ס"ח

רשם מינוי
משולב], התשמ"ד-1984 [נוסח המשפט חוק בתי לפי

[נוסח בתי המשפט לחוק 84(א) לפי סעיף בתוקף סמכותי
מאריכה אני המשפטים, שר ובאישור משולב], התשמ"ד-11984,
משפט של בית שופט ת"ז 057097222, זמיר, אבי מינויו2 של את
ט"ז ביום אביב, החל המשפט המחוזי בתל של בית לרשם שלום,

(14 בנובמבר 2008). התשס"ט בחשוון

(22 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ב
 (3—64 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.198 עמ' התשמ"ד, 1  ס"ח

.50 עמ' התשס"ח, 2   י"פ

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

המשפט לענייני לחוק בית 2(ה) לפי סעיף בתוקף סמכותי
ממנה אני המשפטים,  ובאישור שר התשנ"ה-11995, משפחה,
בתי לרשמת של ,025193699 ת"ז גרדשטיין, (טובה) צבייה את
באלול ט"ז ביום המרכז, החל משפחה במחוז לענייני המשפט

(16 בספטמבר 2008). התשס"ח

(16 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול ט"ז
 (3—2666 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.393 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח

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

המשפט לענייני לחוק בית 2(ה) לפי סעיף בתוקף סמכותי
ממנה אני המשפטים,  ובאישור שר התשנ"ה-11995, משפחה,
המשפט בתי של  לרשמת ,029637451 ת"ז בונדה, דורית את
ט"ז באלול התשס"ח ביום המרכז, החל לענייני משפחה במחוז

(16 בספטמבר 2008).

(16 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול ט"ז
 (3—2666 (חמ

דורית ביניש  
המשפט העליון נשיאת בית __________

.393 עמ' התשנ"ה, 1  ס"ח
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מפקחים מינוי
חדש], [נוסח בשמן הים מי זיהום מניעת פקודת  לפי

התש"ם-1980

הים  6 לפקודת מניעת זיהום מי לפי סעיף בתוקף סמכותי
ממנה  אני הפקודה), - התש"ם-11980 (להלן חדש], [נוסח בשמן
ששמותיהם האנשים את הפקודה, ביצוע לעניין למפקחים

להלן: מפורטים

09386434 ת"ז ניצני, יהודה

27751783 ת"ז לביא, ניר

55383186 רוני שמואל, ת"ז

57139131 אריה סגרון, ת"ז

05544291 צבי, ת"ז יוסי בן

5173868 יגאל נאור, ת"ז

משמשים המינוי מקבלי  עוד  כל  זה מינוי  של תוקפו
כנרת. ניקוז ברשות בתפקידם

(22 ביולי 2007) התשס"ז באב ז'
 (3—273 (חמ

עזרא גדעון  
הסביבה להגנת השר __________

.630 עמ' ,33 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

שאן בבית בחירות ועדת מינוי בדבר הודעה
(בחירות), התשכ"ה-1965 המקומיות חוק הרשויות לפי

המקומיות הרשויות לחוק 24(ד) לפי סעיף בתוקף סמכותי
הרשומים האנשים את ממנה אני התשכ"ה-11965, (בחירות),

שאן: הבחירות בבית לחברי ועדת מטה

הוועדה ראש יושב - אהרון ליאור

לוי ז'קי

שטרית בן רפי

נגר שמעון

מוקי יצחק

זדה כהן אליעזר

לוגסי מאיר

משה לוי

אפוטה שמוליק

פרץ ברוף

אזריאל איריס

(23 בספטמבר 2008) התשס"ח באלול כ"ג
 (3—709 (חמ

שטרית מאיר  
הפנים שר __________

.248 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

המפלגות בפנקס רישום על הודעה
חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 לפי

אני התשנ"ב-11992, המפלגות, לחוק 12 לסעיף בהתאם
(2008 בספטמבר   24) התשס"ח באלול  כ"ד ביום כי   מודיע

__________

.190 עמ' התשנ"ב, 1  ס"ח

חזקה"  "ישראל המפלגה את האמור, 7 לחוק סעיף לפי רשמתי,
המפלגות. בפנקס

(24 בספטמבר 2008) התשס"ח באב כ"ד
 (3—2424 (חמ

בכר אלון  
   ראש רשות התאגידים

רשם המפלגות

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

בע"מ פרסי-צדוק בונדי
(ח"פ 51-313889-1)

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
של עו"ד במשרדי ,9.00 בשעה ,27.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
רמת ,16 הלל אבא ונוטריונים, דרך עו"ד פירון ושות' החברה,
התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח הגשת לשם גן,
כיצד לנהוג להחליט וכדי החברה, בנכסי נעשה הפירוק ומה

החברה. של ובניירות בפנקסים
בונדי, מפרק רון

דפוס. טעות בשל בשנית מתפרסמת ההודעה הערה:

בע"מ (1977) רוביקום ביצוע
(51-075516-8 (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 ,10.00 30.11.2008 בשעה  ביום תתכנס הנ"ל
המפרק, סופי של הגשת דוח אביב, לשם תל ,37 בגין מנחם רח'
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק רובינשטיין,                                                גיל

בע"מ חלפון רפי
(51-146047-9 (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
המפרק, במשרדי ,11.00 בשעה   30.11.2008 ביום תתכנס הנ"ל
לשם הגשת בני ברק, ,1 גוריון בן רח' ,54245899 ת"ז חלפון, רפי
נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק, של סופי דוח
ובניירות בפנקסים לנהוג  כיצד להחליט וכדי  החברה, בנכסי

החברה. של

מפרק חלפון,                                                רפי


