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הודעה בדבר צורך במינוי דיינים
לפי	חוק	הדיינים,	התשט"ו-1955

אני	 התשט"ו-11955,	 הדיינים,	 לחוק	 7)א(	 לסעיף	 בהתאם	
ודיין	 הגדול	 הרבני	 הדין	 בבית	 דיין	 במינוי	 הצורך	 על	 מודיע	

בבית	דין	רבני	אזורי.

ב'	בטבת	התשס"ט	)29	בדצמבר	2008(
	 )חמ	403—3(	

דניאל פרידמן 	
שר	המשפטים 	__________

1		ס"ח	התשט"ו,	עמ'	68;	התשס"ד,	עמ'	295.

הודעה על שינוי בהרכב הוועדה למינוי דיינים
לפי	חוק	הדיינים,	התשט"ו-1955

אני	מודיע	לפי	סעיף	6)ב(	לחוק	הדיינים,	התשט"ו-11955,	
שהרכב	הוועדה	למינוי	דיינים2	השתנה	כדלקמן:	במקום	"שרון	
שנהב,	עורכת	דין	-	חברה"	יבוא	"אהובה	יששכר,	עורכת	דין	

-	חברה".

ב'	בטבת	התשס"ט	)29	בדצמבר	2008(
	 )חמ	643—3(	

דניאל פרידמן 	
שר	המשפטים 	__________

1		ס"ח	התשט"ו,	עמ'	68;	התשס"ד,	עמ'	295.

עמ' התשס"ז,	 	;174 עמ'	 התשס"ז,	 	;4724 עמ'	 התשס"ו,	 י"פ	 	 	2	

.2010			

הודעה בדבר גמר כהונתו של דיין
לפי	חוק	הדיינים,	התשט"ו-1955

אני	 התשט"ו-11955,	 הדיינים,	 לחוק	 	24 לסעיף	 בהתאם	
מודיע	על	גמר	כהונתו	של	הרב	שלמה	דיכובסקי,	דיין	בית	הדין	
הרבני	הגדול,	ביום	י"ז	בכסלו	התשס"ט	)14	בדצמבר	2008(,	עקב	

פרישתו	לגמלאות.

ב'	בטבת	התשס"ט	)29	בדצמבר	2008(
	 )חמ	643—3(	

דניאל פרידמן 	
שר	המשפטים 	__________

1		ס"ח	התשט"ו,	עמ'	68.

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

)נזק	מלחמה	ונזק	עקיף(,	התשל"ג-1973

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

027236041,	ליושבת	ראש	ועדת	ערר,	באזור	הדרום.

תוקף	המינוי	לשלוש	שנים.

י"ח	בכסלו	התשס"ט	)15	בדצמבר	2008(
	 )חמ	206—3(	

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

מינוי חבר לוועדה למתן אישורים
לפי	חוק	ההוצאה	לפועל,	התשכ"ז-1967

לפועל,	 ההוצאה	 לחוק	 5א	 סעיף	 לפי	 סמכותי	 בתוקף	
התשכ"ז-11967	)להלן	-	החוק(,	אני	ממנה	את	אריאל	לנגה,	ת"ז	
029676947,	לחבר,	נציג	שר	המשפטים,	בוועדת	האישורים	לפי	

החוק	האמור,	במקומו	של	שי	צרפתי2.

ה'	בטבת	התשס"ט	)1	בינואר	2009(
	 )חמ	1121—3(	

דניאל פרידמן 	
שר	המשפטים 	__________

1		ס"ח	התשכ"ז,	עמ'	116.

2		י"פ	התשס"ח,	עמ'	4160.

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי	חוק	מס	ערך	מוסף,	התשל"ו-1975

פטור"	 "עוסק	 בהגדרה	 הנקוב	 הסכום	 כי	 מודיע	 אני	
שבסעיף	1	לחוק	מס	ערך	מוסף,	התשל"ו-11975	)להלן	-	החוק(,	
תואם	כאמור	בסעיף	126)א(	לחוק,	ולפיכך	החל	ביום	ה'	בטבת	

התשס"ט	)1	בינואר	2009(	הסכום	הוא	70,605	שקלים	חדשים.

ג'	בטבת	התשס"ט	)30	בדצמבר	2008(
	 )חמ	1054—3(	

רוני בר–און 	
שר	האוצר 	__________

	1			ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52;	התשס"ב,	עמ'	460;	התשס"ג,	עמ'	1140;	

	התשס"ח,	עמ'	1542.

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי	חוק	מס	ערך	מוסף,	התשל"ו-1975

ערך	 מס	 לחוק	 47א	 בסעיף	 הנקוב	 הסכום	 כי	 מודיע	 אני	
מוסף,	התשל"ו-11975	)להלן	-	החוק(,	תואם	כאמור	בסעיף	126	
	)2009 בינואר	 	1( התשס"ט	 בטבת	 ה'	 ביום	 החל	 ולפיכך	 לחוק,	

הסכום	הוא	276	שקלים	חדשים.

ח'	בטבת	התשס"ט	)4	בינואר	2009(
	 )חמ	518—3(	

רוני בר–און 	
שר	האוצר 	__________

1		ס"ח	התשל"ו,	עמ'	52;	י"פ	התשס"ח,	עמ'	3930.

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

התשנ"ב-11992,	 המפלגות,	 לחוק	 	12 לסעיף	 בהתאם	
	)2008 בדצמבר	 	23( התשס"ט	 בכסלו	 כ"ו	 ביום	 כי	 מודיע	 אני	
רשמתי,	לפי	סעיף	7	לחוק	האמור,	את	המפלגה	שלהלן	בפנקס	

המפלגות:

מפלגת	התנועה	הירוקה	-	המפלגה	הסביבתית	חברתית

כ"ו	בכסלו	התשס"ט	)23	בדצמבר	2008(
	 )חמ	2424—3(	

אלון בכר 	
ראש	רשות	התאגידים 	

רשם	המפלגות 	__________
1		ס"ח	התשנ"ב,	עמ'	190.
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הודעה בדבר אישור גופי אישור ובקרה וסמליהם
לפי	חוק	להסדרת	תוצרת	אורגנית,	התשס"ה-2005

אני	מודיעה,	בהתאם	לסעיף	3)ג(	לחוק	להסדרת	תוצרת	אורגנית,	התשס"ה-12005	)להלן	-	החוק(,	כי	אישרתי,	בתוקף	סמכותי	
לפי	סעיף	3)א(	לחוק,	את	הגופים	שלהלן	לגופי	אישור	ובקרה	לעניין	ייצור	תוצרת	אורגנית	מן	הצומח	ואת	סמליהם:

סמל	הבקרה	של	הגוףשם	ומען	גוף	אישור	ובקרה

אגריאור בע"מ - פיקוח ואישור תוצרת אורגנית

מען:	דרך	המכבים	64,	ראשון	לציון

 

9720102	:PPIS	של	הסמכה	מס'

סקאל ישראל פיקוח והתעדה

מען:	ת"ד	5027,	קרית	ביאליק

9720101	:PPIS	של	הסמכה	מס'

ז'	בכסלו	התשס"ט	)4	בדצמבר	2008(
	 )חמ	3-3663(	

מרים פרוינד 	

המנהלת	לעניין	החוק 	
__________

1	ס"ח	התשס"ה,	עמ'	474.

הודעה בדבר אישור גופי אישור ובקרה וסמליהם
לפי	חוק	להסדרת	תוצרת	אורגנית,	התשס"ה-2005

אני	מודיעה,	בהתאם	לסעיף	3)ג(	לחוק	להסדרת	תוצרת	אורגנית,	התשס"ה-12005	)להלן	-	החוק(,	כי	הכרתי,	בתוקף	סמכותי	
לפי	סעיף	3)ב()1(	לחוק	בגופים	הממלאים	באיחוד	האירופי	)Commission	European(	תפקיד	של	גוף	אישור	ובקרה	המפורטים	
לגופי	 הכפר	 ופיתוח	 החקלאות	 ולביקורת	שבמשרד	 הצומח	 להגנת	 השירותים	 של	 ובאתר	 	)http://eur-lex.europa.eu( באתר	

אישור	ובקרה	לעניין	יבוא	תוצרת	אורגנית	מן	הצומח	לישראל.

כ"ו	בכסלו	התשס"ט	)23	בדצמבר	2008(
	 )חמ	3-3663(	

מרים פרוינד 	

המנהלת	לעניין	החוק 	
__________

1	ס"ח	התשס"ה,	עמ'	474.
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הודעה בדבר תיאום סכומים
	לפי	תקנות	המכס,	התשכ"ו-1965,	לפי	תקנות	סוכני	המכס,	התשכ"ה-1964,	לפי	תקנות	מס	קניה	)טובין(,	התשי"ג-1953,

ולפי	תקנות	הבלו	על	דלק,	התש"ך-1960

המכס,	 סוכני	 לתקנות	 42א	 תקנה	 המכס(,	 תקנות	 	- )להלן	 התשכ"ו-11965	 המכס,	 לתקנות	 41)א(	 בתקנה	 לאמור	 בהתאם	
התשכ"ה-21964	)להלן	-	תקנות	סוכני	המכס(,	תקנה	23)ג(	לתקנות	מס	קניה	)טובין(,	התשי"ג-31953	)להלן	-	תקנות	מס	קניה(,	
תקנה	3)ג(	לתקנות	הבלו	על	דלק,	התש"ך-41960	)להלן	-	תקנות	הבלו	על	הדלק(,	אני	מודיע	כי	הסכומים	והאגרות	המפורטים	

להלן	בטור	ג'	תואמו,	והם	החל	ביום	ה'	בטבת	התשס"ט	)1	בינואר	2009(,	כמפורט	לצדם	בטור	ד':

טור	א'
התקנות

טור	ב'
פרטי	השירות

טור	ג'
	הסכום	הקיים	
בשקלים	חדשים

טור	ד'
	הסכום	המתואם	
בשקלים	חדשים

תקנות המכס

בעד	שירות	המצריך	נוכחות	פקיד	11)א()5(
מכס

359365

36,33936,928בעד	אגרת	רישיון	חדש	למחסן	רשוי16)א()1(

בעד	אגרת	רישיון	חדש	למחסן	16)ב()1(
לתצוגת	רכב

10,18810,353

9698בעד	תעודת	מכס24)ב(

9698בעד	מצהר	מתוקן37

בעד	אישור	המעיד	על	הגשת	רישיון	37א
יבוא

9698

תקנות סוכני המכס

	בעד	אגרת	רישום	או	אישור	סוכן41)1(
מכס	

969985

בעד	אגרת	רישום	או	אישור	פקיד	41)2(
רישוי

244248

478486בעד	אגרה	שנתית	לסוכן	מכס42)1(

244248בעד	אגרה	שנתית	לפקיד	רשוי42)2(

תקנות מס קניה

בעד	תעודה	הניתנת	על	ידי	המנהל	23)א(
לעניין	החוק

9698

תקנות הבלו על הדלק

בעד	אגרת	רישיון	למקום	ייצור	דלק	3)א()1(
אם	לא	ניתן	אישור	בשנה	הקודמת

48,83949,631

ד'	בטבת	התשס"ט	)31	בדצמבר	2008(
	 )חמ	3-1464(	

יהודה	נסרדישי 	
מנהל	רשות	המסים	בישראל 	

__________
1	ק"ת	התשכ"ו,	עמ'	274;	התשמ"א,	עמ'	376;	י"פ	התשס"ו,	עמ'	4292;	התשס"ח,	עמ'	3807.

2		ק"ת	התשכ"ה,	עמ'	1307;	התשמ"א,	עמ'	377;	י"פ	התשס"ו,	עמ'	4292;	התשס"ח,	עמ'	3807.

3	ק"ת	התשי"ג,	עמ'	1364;	התשמ"א,	עמ'	379;	י"פ	התשס"ו,	עמ'	4292;	התשס"ח,	עמ'	3807.

4		ק"ת	התש"ך,	עמ'	618;	התשמ"א,	עמ'	378;	י"פ	התשס"ו,	עמ'	4292;	התשס"ח,	עמ'	3807.


