
רשומות

הפרסומים ילקוט

2248   ...................... המדינה נכסי חוק לפי הרשאה על הודעה

2251 ביטחון   שירות חוק לפי פוקדים מינוי על הודעה תיקון

2252   ... החוק האמור סמכויות לפי על אצילת תיקון הודעה

האמור וחוק החוק לפי סמכויות אצילת  הודעה על

2253 אומנותם   שתורתם ישיבות לתלמידי שירות דחיית

לפי מועמדים רשימות בין התקשרויות בדבר  הודעה

2254 לכנסת.......................................................   הבחירות חוק

לכנסת השמונה מועמדים התפטרות  הודעות בדבר

2254   ................................................ האמור החוק לפי עשרה

יבוא על תלונה בעניין בחקירה פתיחה על  הודעה
2255   ............. הגנה ואמצעי סחר היטלי חוק לפי בהיצף

2255 שיכונים ציבוריים.................................   על אישור הודעה

2008 הכספים עיריות לשנת של תקציב רגיל  תמציות
2255 שמונה)...........................   קרית עילית, נצרת ים, (בת

2257 במקרקעין.   זכויות הסדר התחלת בדבר מוקדמות הודעות

2258 בית המשפט.....................   ידי על חברות בקשות לפירוק

2259   ....................... השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות

2261   .................................................. הרשמי הכונס מאת הודעות

2262   ............................................................... הודעות מאת הציבור

עמוד                              עמוד         

2 בפברואר 2009 5912 התשס"ט בשבט  ח'



2.2.2009 התשס"ט, בשבט ח' ,5912 הפרסומים ילקוט 2248

הודעה על הרשאה
התשי"א-1951 המדינה, נכסי חוק לפי

המדינה, נכסי  לחוק  6(ב) לסעיף בהתאם בזה,  מודיעים
להרשות  החליטה הממשלה כי החוק), - התשי"א-11951 (להלן
אשר המשרד), - (להלן הבריאות במשרד המשרות נושאי את
מהעסקאות עסקה בכל הממשלה את לייצג להלן, מפורטים
במקרקעין,  עסקאות למעט ו–5 לחוק, 4 בסעיפים בהן שמדובר
לסכום עד המורשה, של ותפקידו המשרד של הפעילות בתחום
המסמכים על המדינה בשם ולחתום מהם אחד כל לצד הנקוב

האמורות: לעסקאות הנוגעים

בסכום; הגבלה בלא - חשב המשרד עם יחד הכללי המנהל (1)

עד - סגנו למנהל הכללי יחד עם חשב המשרד או המשנה (2)
ש"ח); - (להלן חדשים שקלים 10,000,000 של לסכום

חשב עם יחד אנוש ומשאבי למינהל בכיר כללי מנהל סגן (3)
ש"ח; 10,000,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

עד סגנו - או המשרד חשב עם יחד רפואה ראש מינהל (4)
ש"ח; 2,500,000 של לסכום

אביב  תל אזורית גזברית עם 4-1 יחד (א) מורשים מספר (5)
ש"ח; 300,000 של לסכום עד -

המחוזות  מגזברי אחד עם יחד  4-1 מספר מורשים (ב)
עד וירושלים - אביב תל חיפה, מרכז, דרום, האלה: צפון,

ש"ח; 200,000 של לסכום

חשב המשרד יחד עם ושירותים מנהל המחלקה לנכסים (6)
ש"ח; 500,000 של - עד לסכום סגנו או

או סגנו המשרד או חשב עם יחד חירום האגף לשעת מנהל (7)
ש"ח; 300,000 של לסכום עד - אביב תל אזורי גזבר

סגנו או המשרד חשב עם יחד ותקשוב מידע תחום מנהל (8)
ש"ח; 750,000 של לסכום עד -

עם יחד בין–לאומיים ויחסים להסברה כללי מנהל סגן (9)
ש"ח; 200,000 - עד לסכום של חשב המשרד או סגנו

עם יחד ובינוי תכנון מינהל  וראש בכיר  כללי מנהל סגן (10)
ש"ח; 1,000,000 - עד לסכום של חשב המשרד או סגנו

או המשרד חשב עם יחד הציבור בריאות שירותי ראש (11)
ש"ח; 1,000,000 של עד לסכום - סגנו

חשב עם יחד  ראשי משרד ומשק ארגון בינוי ממונה  (12)
ש"ח; 100,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

עד לסכום - המשרד או סגנו יחד עם חשב אחות ראשית (13)
ש"ח; 200,000 של

עד - סגנו המחלקה לגזזת יחד עם חשב המשרד או מנהל (14)
ש"ח; 150,000 של לסכום

לסכום עד - סגנו או המשרד חשב עם יחד הראשי המדען (15)
ש"ח; 100,000 של

- סגנו או המשרד חשב עם יחד לגריאטריה האגף מנהל (16)
ש"ח; 2,500,000 של לסכום עד

__________
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או סגנו המשרד חשב עם יחד הנפש בריאות ראש שירותי (17)
ש"ח; 2,500,000 של לסכום עד -

או המשרד חשב עם יחד הציבור בריאות למינהל אחראי (18)
ש"ח; 300,000 של עד לסכום - סגנו

המשרד חשב עם יחד סגנו ופיתוח או הדרכה תחום ממונה (19)
ש"ח; 55,000 של - עד לסכום סגנו או

סגנו או המשרד חשב עם יחד הסוציאלי השירות מנהל (20)
ש"ח; 55,000 של לסכום עד -

או המשרד חשב עם יחד ותקנים  לביקורת  המכון מנהל (21)
ש"ח; 55,000 של עד לסכום - סגנו

או המשרד עם חשב יחד ואיידס המחלקה לשחפת מנהל (22)
ש"ח; 200,000 של עד לסכום - סגנו

או המשרד חשב עם למקצועות רפואיים יחד האגף מנהל (23)
ש"ח; 55,000 של עד לסכום - סגנו

סגנו או המשרד חשב עם יחד השן לבריאות האגף מנהל (24)
ש"ח; 200,000 של לסכום עד -

חשב עם יחד ושיקומו  הילד  התפתחות  תחום  מנהל (25)
ש"ח; 55,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

חשב עם יחד הילד להתפתחות הירושלמי המכון מנהל (26)
ש"ח; 55,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

מנהל או וניידות שיקום למכשירי המחלקה מנהל (27)
וניידות שיקום למכשירי המחלקה של אדמיניסטרטיבי
- אביב גזבר אזורי תל סגנו או חשב המשרד או עם יחד

ש"ח; 100,000 של לסכום עד

עד לסכום - סגנו או המשרד חשב עם יחד מנהל הספריה (28)
20,000 ש"ח;  של

עד - או סגנו אדם יחד עם חשב המשרד אגף לכוח מנהל (29)
ש"ח; 100,000 של לסכום

סגנו או המשרד חשב עם יחד אנוש משאבי תחום מנהל (30)
ש"ח; 300,000 של לסכום עד -

יחד אדמיניסטרטיבי מנהל או יפו הקהילתי המרכז מנהל (31)
עד - אביב תל אזורי גזבר או סגנו או המשרד חשב עם

ש"ח; 100,000 של לסכום

עד - סגנו או לרוקחות יחד עם חשב המשרד האגף מנהל (32)
ש"ח; 100,000 של לסכום

חשב עם יחד בריאות וקידום לחינוך המחלקה מנהל (33)
ש"ח; 55,000 של לסכום עד - סגנו או המשרד

עד - סגנו או המשרד  חשב עם יחד ארצי ביטחון  קצין (34)
ש"ח; 100,000 של לסכום

סגנו או המשרד חשב עם יחד נפה אמרכ"ל או נפה רופא (35)
ש"ח; 100,000 של לסכום עד - המחוז גזבר או

נגיפים מעבדות אדמיניסטרטיבי מנהל או מעבדה רופא (36)
של לסכום עד סגנו - או המשרד עם חשב יחד ירושלים

ש"ח; 200,000

נגיפים מעבדות אדמיניסטרטיבי מנהל או מעבדה רופא (37)
אזורי תל  גזבר או המשרד או סגנו חשב עם יחד אביב תל

ש"ח; 200,000 של עד לסכום - אביב
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לבטיחות הרפואי המכון מנהל או אדמיניסטרטיבי מנהל (38)
תל אזורי גזבר סגנו או או חשב המשרד עם יחד בדרכים

ש"ח; 55,000 של עד לסכום - אביב

יחידת  של אדמיניסטרטיבי מנהל ICDC או מנהל יחידת (39)
של  לסכום עד - סגנו או המשרד חשב עם יחד  ICDC

ש"ח; 100,000

המשרד חשב  עם יחד להשתלות הלאומי המרכז מנהל  (40)
 100,000 של לסכום עד - אביב תל אזורי גזבר או סגנו או

ש"ח;

או המשרד חשב עם יחד קרינה מכשירי על פיקוח מנהל (41)
 100,000 של לסכום עד  - אביב תל אזורי גזבר  או סגנו

ש"ח;

עד - סגנו או המשרד חשב עם יחד והתזונה המזון מנהל (42)
ש"ח; 100,000 של לסכום

או המשרד עם חשב היחידה לאבטחת איכות יחד מנהל (43)
ש"ח; 55,000 של עד לסכום - סגנו

סגנו המשרד או חשב עם רפואה יחד שירותי אמרכ"ל חקר (44)
ש"ח; 100,000 של לסכום עד -

סגנו או המשרד עם חשב ארגון ושיטות יחד יחידת מנהל (45)
ש"ח; 55,000 של לסכום עד -

או המשרד חשב עם יחד בריאות לכלכלת כללי מנהל סגן (46)
ש"ח; 1,000,000 של עד לסכום - סגנו

השומר תל שיבא, חיים הרפואי על שם המרכז מנהל (א) (47)
תל שיבא, חיים שם על הרפואי המרכז למנהל משנה או
המרכז גזבר  או סגנו או המשרד חשב עם יחד השומר, 
של - עד לסכום השומר שיבא, תל על שם חיים הרפואי

ש"ח. 1,500,000

שם על  הרפואי המרכז של אדמיניסטרטיבי  (ב) מנהל
הכללי החולים בית  מנהל או השומר, תל  שיבא, חיים
או השומר, תל שיבא, חיים שם על הרפואי המרכז של
שם על הרפואי המרכז של השיקומי החולים בית מנהל
או סגנו או המשרד חשב יחד עם השומר, תל שיבא, חיים
עד - השומר תל שיבא, חיים על–שם הרפואי המרכז גזבר

ש"ח; 1,000,000 של לסכום

שם על ממשלתי-עירוני הרפואי המרכז מנהל (א) (48)
הרפואי המרכז למנהל משנה  או  אביב תל איכילוב,
חשב עם יחד תל–אביב, איכילוב, שם על ממשלתי-עירוני
ממשלתי-עירוני גזבר המרכז הרפואי או סגנו או המשרד
 1,500,000 של לסכום עד - תל–אביב  איכילוב,  שם על

ש"ח.

ממשלתי- הרפואי המרכז של אדמיניסטרטיבי מנהל (ב)
החולים בית מנהל או תל אביב איכילוב, שם על עירוני
שם על ממשלתי-עירוני הרפואי המרכז של הכללי
גזבר סגנו או או המשרד חשב עם יחד איכילוב, תל–אביב,
תל איכילוב, על–שם  ממשלתי-עירוני הרפואי  המרכז

ש"ח; 1,000,000 של עד לסכום - אביב

חשב עם יחד חיפה, - רמב"ם הרפואי המרכז מנהל (א) (49)
- חיפה רמב"ם, גזבר המרכז הרפואי או סגנו או המשרד

ש"ח. 1,500,000 של לסכום עד

רמב"ם, הרפואי המרכז של אדמיניסטרטיבי מנהל (ב)
המרכז גזבר או סגנו או המשרד  חשב עם יחד חיפה,

ש"ח; 1,000,000 של לסכום עד - חיפה רמב"ם, הרפואי

חשב עם יחד הרופא, אסף הרפואי המרכז מנהל (א) (50)
עד הרופא - אסף החולים בית גזבר או סגנו המשרד או

ש"ח. 1,500,000 של לסכום

אסף הרפואי המרכז של אדמיניסטרטיבי מנהל (ב)
החולים בית גזבר או סגנו או המשרד חשב עם יחד הרופא,

ש"ח; 1,000,000 עד לסכום של אסף הרופא -

גיבורים, תל אדית וולפסון, שם החולים על בית מנהל (א) (51)
על החולים  בית  גזבר או  סגנו או  חשב המשרד יחד עם
 1,000,000 של לסכום עד - תל–גיבורים וולפסון, אדית שם

ש"ח.

אדית על שם החולים מנהל אדמיניסטרטיבי של בית (ב)
או סגנו או  המשרד  חשב עם יחד  גיבורים, תל  וולפסון, 
עד - תל–גיבורים וולפסון, אדית שם על החולים בית גזבר

ש"ח; 750,000 של לסכום

יחד נהריה, האזורי, הממשלתי החולים בית מנהל (א) (52)
האזורי, החולים בית  גזבר או סגנו או  המשרד חשב עם

ש"ח. 1,000,000 של לסכום עד - נהריה

הממשלתי החולים  בית של אדמיניסטרטיבי  מנהל  (ב)
בית גזבר או סגנו או המשרד חשב עם יחד נהריה, האזורי,

ש"ח; 750,000 של לסכום עד האזורי, נהריה - החולים

הלל–יפה, שם על הממשלתי החולים בית מנהל (א) (53)
החולים בית או גזבר סגנו או חשב המשרד עם יחד חדרה,
ש"ח. 1,000,000 של לסכום עד הלל–יפה, חדרה - על–שם

הממשלתי החולים  בית של אדמיניסטרטיבי  מנהל  (ב)
סגנו או  חשב המשרד עם יחד חדרה, הלל–יפה,  שם  על
לסכום עד חדרה - הלל–יפה, שם על בית החולים גזבר או

ש"ח; 750,000 של

יחד אשקלון, ברזילי, על שם הרפואי  המרכז מנהל (א) (54)
שם הרפואי על המרכז גזבר או סגנו או חשב המשרד עם

ש"ח. 1,000,000 של לסכום עד אשקלון - ברזילי,

שם על  הרפואי המרכז של אדמיניסטרטיבי  (ב) מנהל
גזבר או סגנו או המשרד חשב  עם  יחד אשקלון, ברזילי,
של לסכום - עד אשקלון ברזילי, שם הרפואי על המרכז

ש"ח; 750,000

(רוטשילד), הממשלתי-עירוני הרפואי המרכז מנהל (א) (55)
גזבר או סגנו או המשרד חשב  עם  יחד חיפה, ציון, בני
ציון, בני (רוטשילד), הממשלתי-עירוני הרפואי המרכז

ש"ח. 1,000,000 של עד לסכום - חיפה

הרפואי הממשלתי- המרכז של מנהל אדמיניסטרטיבי (ב)
או המשרד חשב עם יחד חיפה, ציון, בני (רוטשילד), עירוני
(רוטשילד), הממשלתי-עירוני הרפואי המרכז גזבר או סגנו

ש"ח; 750,000 עד לסכום של בני ציון, חיפה -

עם יחד בית החולים הממשלתי פוריה, טבריה, מנהל (א) (56)
טבריה פוריה, בית החולים או גזבר סגנו או המשרד חשב

ש"ח. 1,000,000 של לסכום עד -
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הממשלתי החולים  בית של אדמיניסטרטיבי  מנהל  (ב)
בית גזבר או המשרד או סגנו יחד עם חשב טבריה, פוריה,

ש"ח; 500,000 של לסכום עד - טבריה פוריה, החולים

צפת, זיו,  רבקה  שם על הכללי  החולים  בית (א) מנהל  (57)
החולים על שם בית גזבר או סגנו או המשרד יחד עם חשב

ש"ח. 1,000,000 של עד לסכום - זיו, צפת רבקה

על הכללי  החולים בית של אדמיניסטרטיבי (ב) מנהל
או סגנו או המשרד חשב  עם  יחד  צפת,  זיו, רבקה שם
של לסכום עד - זיו, צפת רבקה על שם החולים בית גזבר

ש"ח; 500,000

לציון-שמואל ראשון הגריאטרי, המרכז מנהל (א) (58)
גזבר או סגנו המשרד או חשב עם יעקב, יחד באר הרופא,
באר יעקב הרופא, לציון-שמואל ראשון המרכז הגריאטרי,

ש"ח. 500,000 של לסכום עד -

ראשון הגריאטרי, אדמיניסטרטיבי של המרכז מנהל (ב)
המשרד חשב עם יחד יעקב, באר הרופא, לציון-שמואל
לציון-שמואל ראשון הגריאטרי, המרכז גזבר או סגנו או

ש"ח; 300,000 של לסכום עד - יעקב באר הרופא,

חשב עם יחד חנה, פרדס  הגריאטרי, המרכז  מנהל (א) (59)
- חנה פרדס גזבר המרכז הגריאטרי, או סגנו או המשרד

ש"ח. 500,000 של לסכום עד

פרדס הגריאטרי, המרכז של אדמיניסטרטיבי מנהל (ב)
המרכז גזבר או  סגנו או המשרד חשב עם  יחד חנה,

ש"ח; 300,000 של עד לסכום הגריאטרי, פרדס חנה -

המשרד עם חשב יחד נתניה, הגריאטרי, מנהל המרכז (א) (60)
של לסכום עד - נתניה הגריאטרי, המרכז גזבר או סגנו או

ש"ח. 500,000

נתניה, הגריאטרי, המרכז של אדמיניסטרטיבי מנהל (ב)
גזבר המרכז הגריאטרי, סגנו או חשב המשרד או עם יחד

ש"ח; 300,000 של לסכום עד - נתניה

רמז, רמות  פלימן,  שם על הגריאטרי המרכז (א) מנהל  (61)
הגריאטרי המרכז גזבר או סגנו או המשרד חשב עם יחד

ש"ח. 400,000 של לסכום - עד רמז פלימן, רמות שם על

על שם הגריאטרי המרכז של אדמיניסטרטיבי (ב) מנהל
גזבר או סגנו המשרד או חשב עם רמז, יחד רמות פלימן,
לסכום עד - רמז שם פלימן, רמות על הגריאטרי המרכז

300,000 ש"ח;  של

יעקב, נס ציונה-באר המרכז לבריאות הנפש מנהל (א) (62)
לבריאות המרכז גזבר או  סגנו או  המשרד חשב עם יחד
 500,000 של לסכום עד - יעקב ציונה-באר נס הנפש

ש"ח.

לבריאות הנפש נס (ב) מנהל אדמיניסטרטיבי של המרכז
גזבר או סגנו או עם חשב המשרד יחד יעקב, ציונה-באר
לסכום עד - יעקב נס-ציונה-באר הנפש לבריאות המרכז

ש"ח; 300,000 של

יהודה שם על הנפש לבריאות המרכז מנהל (א) (63)
גזבר סגנו או או עם חשב המשרד יחד אברבנאל, בת–ים,
בת–ים אברבנאל, יהודה שם  על  הנפש לבריאות המרכז

ש"ח. 500,000 של לסכום עד -

הנפש לבריאות המרכז של אדמיניסטרטיבי  מנהל (ב)
המשרד חשב עם יחד בת–ים, אברבנאל, יהודה שם על
יהודה שם על הנפש לבריאות המרכז גזבר או סגנו או

ש"ח; 300,000 של לסכום עד בת–ים - אברבנאל,

פליגלמן שם על הנפש לבריאות הרפואי המרכז מנהל (א) (64)
המרכז גזבר או  סגנו  או המשרד חשב עם  יחד  (מזרע),
של לסכום - עד (מזרע) פליגלמן שם הנפש על לבריאות

ש"ח; 500,000

לבריאות הרפואי  המרכז של מנהל אדמיניסטרטיבי (ב)
או המשרד חשב עם יחד (מזרע), פליגלמן שם על הנפש
פליגלמן שם על הנפש לבריאות המרכז גזבר או סגנו

ש"ח; 300,000 של לסכום עד - (מזרע)

עם יחד שבע, באר הנפש  לבריאות המרכז  מנהל (א) (65)
באר המרכז לבריאות הנפש גזבר סגנו או המשרד או חשב

ש"ח. 500,000 לסכום של עד שבע -

הנפש לבריאות המרכז של אדמיניסטרטיבי  מנהל (ב)
המרכז גזבר או או סגנו חשב המשרד עם יחד שבע, באר
ש"ח; 300,000 של לסכום - עד שבע הנפש באר לבריאות

מנשה, שער הנפש  לבריאות הרפואי  המרכז מנהל  (א) (66)
הרפואי המרכז גזבר או סגנו או המשרד חשב עם יחד
 500,000 של לסכום עד  - מנשה שער הנפש  לבריאות

ש"ח.

לבריאות הרפואי  המרכז של מנהל אדמיניסטרטיבי (ב)
גזבר סגנו או או המשרד חשב עם יחד שער מנשה, הנפש
לסכום עד - מנשה לבריאות הנפש שער הרפואי המרכז

ש"ח; 300,000 של

חשב עם יחד פרדסיה, לבריאות הנפש המרכז מנהל (א) (67)
פרדסיה הנפש לבריאות המרכז גזבר או סגנו או המשרד

ש"ח. 400,000 של לסכום עד -

הנפש לבריאות המרכז של אדמיניסטרטיבי  מנהל (ב)
המרכז גזבר או  סגנו  או המשרד חשב עם  יחד  פרדסיה,

ש"ח; 300,000 של לסכום - עד הנפש פרדסיה לבריאות

עם יחד הכרמל, טירת לבריאות הנפש המרכז מנהל (א) (68)
טירת הנפש לבריאות המרכז גזבר או סגנו או המשרד חשב

ש"ח. 400,000 של לסכום עד - הכרמל

הנפש לבריאות המרכז של אדמיניסטרטיבי  מנהל (ב)
גזבר או סגנו או המשרד חשב  עם יחד הכרמל, טירת
של לסכום עד - הכרמל טירת הנפש לבריאות המרכז

ש"ח; 300,000

כפר ירוס, שם  על הנפש  לבריאות המרכז  מנהל  (א) (69)
גזבר או סגנו או המשרד  חשב עם יחד  שאול-איתנים,
שאול-איתנים כפר ירוס, שם על הנפש לבריאות המרכז

ש"ח. 400,000 של לסכום עד -

הנפש לבריאות המרכז של אדמיניסטרטיבי  מנהל (ב)
המשרד חשב עם יחד שאול-איתנים, כפר ירוס, שם על
כפר שם ירוס, על המרכז לבריאות הנפש או גזבר סגנו או

ש"ח; 300,000 של לסכום עד - שאול-איתנים

עם יחד ירושלים, המחוזית הבריאות לשכת מנהל (א) (70)
המחוזית הבריאות לשכת גזבר או סגנו או המשרד חשב

ש"ח. 200,000 של - עד לסכום ירושלים
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הבריאות המחוזית לשכת של מנהל אדמיניסטרטיבי (ב)
לשכת גזבר או סגנו או המשרד חשב עם יחד ירושלים,
 200,000 של לסכום עד - ירושלים המחוזית הבריאות

ש"ח;

עם יחד אביב, תל המחוזית הבריאות לשכת מנהל (א) (71)
המחוזית הבריאות לשכת גזבר או סגנו או המשרד חשב

ש"ח. 200,000 של - עד לסכום אביב תל

הבריאות המחוזית לשכת של מנהל אדמיניסטרטיבי (ב)
לשכת גזבר או סגנו או המשרד חשב עם יחד אביב, תל
 200,000 של לסכום עד - אביב תל המחוזית הבריאות

ש"ח;

חשב עם יחד חיפה, המחוזית הבריאות לשכת מנהל (א) (72)
גזבר לשכת הבריאות המחוזית חיפה סגנו או המשרד או

ש"ח. 200,000 של לסכום עד -

הבריאות המחוזית לשכת של מנהל אדמיניסטרטיבי (ב)
לשכת גזבר  או סגנו או המשרד חשב עם יחד חיפה, 

ש"ח; 200,000 של לסכום עד - חיפה המחוזית הבריאות

חשב עם יחד הצפון, מחוז הבריאות  לשכת מנהל (א) (73)
- גזבר לשכת הבריאות מחוז הצפון או סגנו או המשרד

ש"ח. 200,000 של לסכום עד

מחוז הבריאות לשכת של אדמיניסטרטיבי מנהל (ב)
לשכת גזבר או  סגנו  או המשרד חשב עם  יחד  הצפון,

ש"ח; 200,000 של לסכום - עד מחוז הצפון הבריאות

חשב עם יחד המרכז, מחוז הבריאות  לשכת מנהל (א) (74)
- גזבר לשכת הבריאות מחוז המרכז או סגנו או המשרד

ש"ח. 200,000 של לסכום עד

מחוז הבריאות לשכת של אדמיניסטרטיבי מנהל (ב)
לשכת גזבר או  סגנו  או המשרד חשב עם  יחד  המרכז,

ש"ח; 200,000 של לסכום - עד מחוז המרכז הבריאות

חשב עם יחד הדרום, מחוז הבריאות  לשכת מנהל (א) (75)
- גזבר לשכת הבריאות מחוז הדרום או סגנו או המשרד

ש"ח. 200,000 של לסכום עד

מחוז הבריאות לשכת של אדמיניסטרטיבי מנהל (ב)
לשכת גזבר או  סגנו  או המשרד חשב עם  יחד  הדרום,

ש"ח. 200,000 של לסכום - עד מחוז הדרום הבריאות

(18 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ב

(3—9 (חמ
יחזקאל עובד  

מזכיר הממשלה

פוקדים מינוי על הודעה תיקון
משולב], התשמ"ו-1986 [נוסח ביטחון חוק שירות לפי

[נוסח  ביטחון שירות לחוק  50 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
מיניתי  כי מודיע אני החוק), - משולב], התשמ"ו-11986 (להלן
כי וכן שלהלן,  התפקידים  נושאי את החוק לעניין  לפוקדים 
להלן כמפורט הכל החוק, לעניין פוקדים של מינויים ביטלתי
ולפיכך: ההודעה), - (להלן מינוי פוקדים2 על בתיקון להודעה

__________
.107 עמ' התשמ"ו, ס"ח  1

עמ'  התשס"ב, ;1082 עמ' התשס"א, ;205 עמ' התשנ"ח, י"פ  2

.1404

יבוא אדם" כוח אגף ראש "סגן במקום להודעה, בפרט (3)  (1)
אדם"; כוח אגף מטה "ראש

יבוא הצפון" פיקוד "אלוף במקום להודעה, (4) בפרט   (2)
צפון"; פיקוד "מפקד

יבוא המרכז" פיקוד "אלוף במקום להודעה, (5) בפרט   (3)
המרכז"; פיקוד "מפקד

יבוא הדרום" פיקוד "אלוף במקום להודעה, (6) בפרט   (4)
הדרום"; פיקוד "מפקד

יבוא העורף" פיקוד "אלוף במקום להודעה, (7) בפרט   (5)
העורף"; פיקוד "מפקד

"מפקד יבוא גיוס" מינהל "ראש במקום להודעה, בפרט (16)  (6)
מיטב";

יבוא גיוס" מינהל ראש "סגן במקום להודעה, (17) בפרט   (7)
מיטב"; מפקד "סגן

בטל; - להודעה פרט (17א)  (8)

במינהל צבאי קדם "ראש ענף במקום להודעה, בפרט (18)  (9)
במיטב"; צבאי קדם ענף "ראש יבוא גיוס"

מיועדים מיון ענף "ראש במקום להודעה, (19) בפרט   (10)
משאבים, ענף "ראש יבוא גיוס" במינהל ביטחון לשירות

במיטב"; בקרה, טכנולוגיה מידע, מיכון,

בטל; - להודעה פרט (20)  (11)

בבסיס סדיר תגבורת ענף "ראש במקום להודעה, בפרט (21)  (12)
במיטב"; תגבורת סדיר ענף "ראש ומיון" יבוא קליטה

מילואים תגבורת ענף  "ראש במקום  להודעה, (22) בפרט   (13)
מילואים תכנון ענף "ראש  יבוא  ומיון"  קליטה בבסיס

כוח אדם"; באגף ומינהל כוח אדם במחלקת תכנון

וקצונה עתודות ענף "ראש במקום להודעה, (23) בפרט   (14)
במיטב"; עצמה ענף "ראש יבוא ומיון" קליטה בבסיס

יבוא: להודעה פרט (23) אחרי  (15)

לעיל"; נזכרו שלא במיטב אחרים ענפים ראשי "(23א)

בטל; - להודעה פרט (24)  (16)

כוח הסגל באגף "ראש חטיבת להודעה, במקום בפרט (27)  (17)
הסגל"; מחלקת "ראש יבוא אדם"

בחטיבת הנגדים "ראש מינהל במקום להודעה, בפרט (28)  (18)
הסגל"; במחלקת מינהל הנגדים "ראש יבוא הסגל"

בחטיבת מינהל הקצינים במקום "ראש להודעה, בפרט (30)  (19)
הסגל". במחלקת מינהל הקצינים "ראש יבוא הסגל"

(18 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ב

(3—676 (חמ
ברק אהוד  

הביטחון שר
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סמכויות אצילת על הודעה תיקון
משולב], התשמ"ו-1986 [נוסח ביטחון חוק שירות לפי

[נוסח  ביטחון שירות לחוק  54 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
כי אצלתי  החוק), אני מודיע משולב], התשמ"ו-11986 (להלן -
כמפורט התפקידים, לנושאי החוק, סעיפי לפי מסמכויותי
ההודעה),  - סמכויות2 (להלן אצילת על להודעה בתיקון להלן

ולפיכך:

יבוא אג"ם" "ראש במקום א', בטור להודעה, (4) בפרט   (1)
אמ"ץ"; "ראש

הצפון" פיקוד "אלוף במקום א', בטור להודעה, (5) בפרט   (2)
הצפון"; פיקוד "מפקד יבוא

המרכז" פיקוד "אלוף במקום א', בטור להודעה, בפרט (6)  (3)
המרכז"; פיקוד "מפקד יבוא

הדרום" פיקוד "אלוף במקום א', בטור להודעה, בפרט (7)  (4)
הדרום"; פיקוד "מפקד יבוא

העורף" פיקוד "אלוף במקום א', בטור להודעה, בפרט (8)  (5)
העורף"; פיקוד "מפקד יבוא

כוח אגף ראש "סגן במקום א', בטור להודעה, (17) בפרט   (6)
אדם"; אגף כוח מטה יבוא "ראש אדם"

יבוא: להודעה פרט (22) אחרי  (7)

ראש מינהל פרישה "(22א)
הפרט, לשירותי  במחלקה 
באגף והתשלומים הפרישה

כוח אדם

;"43     

הסגל" חטיבת "ראש במקום א', בטור להודעה, בפרט (26)  (8)
הסגל"; מחלקת "ראש יבוא

הנגדים מינהל "ראש במקום  א',  בטור להודעה, (27) בפרט   (9)
הסגל"; במחלקת הנגדים מינהל "ראש יבוא הסגל" בחטיבת

תכנון ענף "ראש במקום א', בטור להודעה, (28) בפרט   (10)
ובקרה תכנון ענף  "ראש יבוא הסגל" בחטיבת  ובקרה

הסגל"; במחלקת

אקדמאים ענף "ראש במקום א', בטור להודעה, בפרט (29)  (11)
הסגל"; במחלקת "ראש ענף אקדמאים יבוא הסגל" בחטיבת

יבוא: להודעה (30ג) עד במקום פרטים (30א)  (12)

חובה מדור ראש "(30א)
במרכז לשירות הפרט

במחלקה לשירותי הפרט,
והתשלומים הפרישה

שירות קיצור לעניין - (1)36
חודשי   3 עד אישי  בצו 

43(א) ,(3)36 שירות,

עם הנמנה צבא יוצא לעניין
צבא של הסדירים הכוחות

לישראל; הגנה

המרכז מפקד 30(ב)
במחלקה הפרט לשירות

לשירותי הפרט, הפרישה
והתשלומים

הסמכות ולמעט ו–(ה) 17(ג)
- (1)36 תקנות, להתקין
בצו שירות קיצור לעניין

43(א) ,(3)36 אישי,

עם הנמנה צבא יוצא לעניין
צבא של הסדירים הכוחות

לישראל; הגנה

ראש המחלקה 30(ג)
לשירותי הפרט, הפרישה

והתשלומים

הסמכות ולמעט ו–(ה) 17(ג)
- (1)36 תקנות, להתקין
בצו שירות קיצור לעניין

43(א) ,(3)36 אישי,

עם הנמנה צבא יוצא לעניין
צבא של הסדירים הכוחות

לישראל"; הגנה

גיוס מנהל "ראש במקום א', בטור להודעה, (43) בפרט   (13)
מיטב"; "מפקד יבוא אדם" כוח באגף

- להודעה בפרט (44)  (14)

כוח באגף גיוס מינהל ראש "סגן במקום א', בטור (א)
מיטב"; מפקד "סגן יבוא אדם"

ואחרי "24(א)" יבוא ו–(ה)" "17(ג) אחרי ב', בטור (ב)
"26א(ג)"; יבוא "24ב(א)"

בפרט (45) להודעה -  (15)

גיוס" במינהל גיוס ענף  "ראש במקום  א', בטור (א)
טכנולוגיה בקרה, מידע, מיכון, משאבים, ענף "ראש יבוא

במיטב";

ואחרי "24(א)" יבוא ו–(ה)" "17(ג) אחרי ב', בטור (ב)
"26א(ג)"; יבוא 24ב(א)

בפרט (45א) להודעה -  (16)

גיוס" במינהל קדם צבאי ענף במקום "ראש א', בטור (א)
במיטב"; צבאי קדם ענף "ראש יבוא

אישי"; לעניין צו - "36" יבוא "38 אחרי ב', בטור (ב)

בטל; - להודעה פרט (45ב)  (17)

יבוא: להודעה פרט (45א) אחרי  (18)

א' ב'טור טור

עתודה מדור  ראש  "(45ג)
קדם–צבאי בענף אקדמית

במיטב

 38 אישי, צו לעניין - (3)36
;43 אישי, צו לעניין -

איתור מדור  ראש  (45ד)
קדם–צבאי בענף קדם–צבאי

במיטב

 38 אישי, צו לעניין - (3)36
אישי; לעניין צו -

מפקד מרכז השירות (45ה)
במיטב קדם–צבאי בענף

 38 אישי, צו לעניין - (3)36
אישי"; צו לעניין -

גיוס במינהל פרט תחום ראש שעניינו להודעה, פרט (46א)  (19)
בטל; -

קליטה בסיס "מפקד במקום א', בטור להודעה, בפרט (56)  (20)
במיטב"; עצמה "ראש ענף יבוא ומיון"

בטל; - להודעה פרט (56א)  (21)

- להודעה בפרט (57)  (22)

בבסיס סדיר תגבורת ענף  "ראש במקום  א', בטור (א)
במיטב"; סדיר תגבורת ענף "ראש יבוא ומיון" קליטה

אישי";  צו לעניין "36" יבוא "38 - אחרי ב', בטור (ב)

__________
.511 עמ' התשס"ח, ;107 עמ' התשמ"ו, ס"ח  1

1194 ועמ'  עמ' התשנ"ט, 202 ועמ' 3858; עמ' התשנ"ח, י"פ  2

עמ' התשס"ה, ;3315 עמ' התשס"א, ;1768 עמ' התש"ס, ;3907
1226 ועמ' 4185.
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בפרט (58ב) להודעה -  (23)

והשמה פרט תנועה מדור "ראש במקום א', בטור (א)
מדור "ראש יבוא בבסיס קליטה ומיון" סדיר תגבורת בענף

במיטב"; עצמה בענף והשמה פרט תנועה

בצו שירות קיצור  לעניין  - (1)36" אחרי ב', בטור (ב)
אישי";  צו לעניין - 38" יבוא אישי"

יבוא: להודעה פרט (58ב) אחרי  (24)

א' ב'טור טור

תנאי מדור ראש "(58ג)
שירות בענף גיוס במיטב

26א(ג), 24ב(א), 24א(א), 24(א),
שירות קיצור לעניין - (1)36
צו  לעניין -  38 אישי, בצו

אישי";

תגבורת ענף "ראש במקום א', בטור להודעה, (60) בפרט   (25)
כוח תכנון ענף יבוא "ראש קליטה ומיון" בבסיס מילואים
כוח באגף אדם כוח תכנון ומינהל בחטיבת מילואים אדם

אדם";

יבוא: להודעה פרט (60) אחרי  (26)

א' ב'טור טור

תנועה, מדור ראש "(60א)
בענף מילואים והשמה פרט

במחלקת מילואים תכנון
אדם כוח ומינהל תכנון

אדם כוח באגף

הסמכות ולמעט ו–(ה) 17(ג)
- ו–(2) (1)36 תקנות, להתקין
אישיים בלבד, לעניין צווים
אישיים  צווים לעניין -  38

בלבד;

ראש מדור תכנון (60ב)
תכנון בענף מילואים

תכנון במחלקת מילואים
באגף אדם כוח ומינהל

כוח אדם

הסמכות ולמעט ו–(ה) 17(ג)
- ו–(2) (1)36 תקנות, להתקין
בלבד; צווים אישיים לעניין

שחרורים מדור ראש (60ג)
מילואים תכנון בענף

כוח ומינהל תכנון במחלקת
כוח אדם אדם באגף

הסמכות ולמעט ו–(ה) 17(ג)
ו–(2) (1)36 תקנות, להתקין
אישיים צווים לעניין -

בלבד";

קורסים מדור "ראש במקום א', בטור להודעה, (61) בפרט   (27)
קורסים בענף "ראש מדור יבוא קליטה ומיון" ומעבר בבסיס

במיטב"; סדיר תגבורת

- להודעה בפרט (62)  (28)

ועתודה ישיבות בני מדור  "ראש  במקום  א', בטור (א)
ישיבות בענף בני מדור "ראש יבוא ומיון" בבסיס קליטה

במיטב"; סדיר תגבורת

ולמעט ו–(ה) "17(ג) יבוא ב' בטור  האמור במקום  (ב)
אישיים צווים לעניין - (1)36 תקנות, להתקין הסמכות

;"43 בלבד,

נשים מדור "ראש במקום א', בטור להודעה, (63) בפרט   (29)
בענף נשים מדור "ראש יבוא גיוס" במינהל גיוס בענף

במיטב"; סדיר תגבורת

מיון מדור "ראש במקום א', בטור להודעה, (64) בפרט   (30)
ומיון" קליטה בבסיס סדיר תגבורת בענף סדיר והצבה

במיטב"; סדיר סדיר בענף תגבורת מדור "ראש יבוא

יבוא: להודעה פרט (64) אחרי  (31)

א' ב'טור טור

ענפים ראשי "(64א)
נזכרו שלא במיטב אחרים

לעיל

הסמכות ולמעט ו–(ה) 17(ג)
24א, 24(א), תקנות, להתקין
לעניין  -  36 26א(ג), 24ב(א),
צו  לעניין -  38 אישי, צו
אישי". לעניין צו - 43 אישי,

(18 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ב

(3—675 (חמ
ברק אהוד  

הביטחון שר

סמכויות אצילת על הודעה
ולפי משולב], התשמ"ו-1986, [נוסח ביטחון חוק שירות לפי

שתורתם אומנותם, לתלמידי ישיבות דחיית שירות חוק
התשס"ב-2002

[נוסח  ביטחון שירות לחוק  54 סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
דחיית  לחוק  12 לסעיף ובהתאם התשמ"ו-11986, משולב], 
התשס"ב-22002  אומנותם, שתורתם ישיבות לתלמידי שירות
אוצל לנושאי התפקידים המפורטים להלן החוק), אני (להלן -
החוק, כמפורט לפי סעיפי בידי הסמכויות הנתונות א' את בטור

ב': בטור לצדם

א טור
התפקידים נושאי

ב טור
החוק סעיפי

מיטב מפקד 6(ב)1. ,5 ,2

מיטב מפקד סגן 6(ב)2. ,5 ,2

בקרה, מידע, מיכון, משאבים, ענף ראש .3
 טכנולוגיה במיטב

6(ב) ,5 ,2

סדיר במיטב תגבורת ראש ענף 6(ב)4. ,5 ,2

מפקד לשכת גיוס אזורית 6(ב)5. ,5 ,2

אזורית גיוס לשכת מפקד סגן 6(ב)6. ,5 ,2

במיטב למיצוי מטה קצין 6(ב)7. ,2

תנועה במיטב ראש מדור 6(ב)8. ,5 ,2

אזורית גיוס בלשכת תנועה מדור ראש 6(ב)9. ,5 ,2

בלשכת גיוס אזורית ישיבות ראש מדור בני 6(ב)10. ,5 ,2

סדיר בענף תגבורת ישיבות מדור בני ראש .11
 במיטב

6(ב) ,5 ,2

לעיל נזכרו שלא במיטב אחרים ענפים ראשי 6(ב)12. ,5 ,2

בילקוט פורסמה עליה  שהודעה הסמכויות  אצילת
בטלה.  - 3213 עמ' התשס"ד, הפרסומים,

(18 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ב

(3—3103 (חמ
ברק אהוד  

הביטחון שר
__________

.138 עמ' התשס"ה, ;107 עמ' התשמ"ו, ס"ח  1

.494 עמ' התשס"ג, ;521 עמ' התשס"ב, ס"ח  2
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מועמדים רשימות בין התקשרויות בדבר הודעה
חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

לחוק הבחירות 67(ג) לסעיף בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המועמדים רשימות כי התשכ"ט-11969, משולב], [נוסח לכנסת

מנדטים: חלוקת לשם ביניהן התקשרו שלהלן

אמת - ברק בראשות אהוד העבודה .1
עם

מרצ - מרצ החדשה התנועה

הממשלה לראשות נתניהו בנימין בהנהגת אח"י - הליכוד .2
מחל -

עם   
ל - ליברמן אביגדור בראשות ביתנו ישראל

כן - הממשלה לראשות לבני ציפי עם - קדימה .3
עם

רק - ישראל ירוקה - למען הירוקים

- ב החדשה מפדל - היהודי הבית  .4
עם   

שלנו,  ישראל ארץ התקווה,  תקומה,  - הלאומי האיחוד  
ט - מולדת

זך - לכנסת ישראל גימלאי - גיל .5
עם

צי ישראל - של הצעירים מפלגת צבר -

שס - שומרי תורה העולמית התאחדות הספרדים .6
עם

ג - התורה דגל - ישראל אגודת והשבת התורה יהדות

(המפלגה ושיוויון לשלום הדמוקרטית החזית חד"ש .7
ו - ויהודים) ערבים ציבור וחוגי הישראלית הקומוניסטית

עם   
להתחדשות  הערבית התנועה - המאוחדת הערבית הרשימה  

עם -

חי - סנה אפרים ד"ר בראשות חזקה ישראל .8
עם   

וערן מלכיאור הרב בראשות מימד הירוקה התנועה  
ה - בן–ימיני

(1 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ז'

(3—16 (חמ
                                    אליעזר ריבלין

          המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
           יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

                              לכנסת השמונה עשרה
__________

.103 עמ' התשכ"ט, ס"ח  1

מועמדים לכנסת התפטרות  הודעה בדבר
עשרה השמונה

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

משולב],  [נוסח לכנסת הבחירות 87 לחוק לסעיף בהתאם
אריה עמר, ציון כי הודעה בזה נמסרת התשכ"ט-11969,
בן–דוד, אברהם מאיר ישראל גלבוע, משה לוקר, בוריס מנור,

בנימין, ועינב מהפך בחינוך שפרן, מרשימת לוי ומריוס גבאי
ג' ביום התפטרו ישראל, של הצעירים מפלגת - צבר מרשימת

(28 בינואר 2009). התשס"ט בשבט

בדבר (25 בינואר 2009) התשס"ט בטבת כ"ט מיום הודעתי
זה: תתוקן לפי עשרה2, השמונה לכנסת המועמדים רשימת

(28 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ג'

(3—16 (חמ
                                    אליעזר ריבלין

          המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
           יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

                              לכנסת השמונה עשרה
__________

.2902 עמ' התשס"ט, 2     י"פ

מועמדים לכנסת התפטרות  הודעה בדבר
עשרה השמונה

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

משולב],  [נוסח לכנסת הבחירות 87 לחוק לסעיף בהתאם
גאנם, מרשימת פהים כי הודעה נמסרת בזה התשכ"ט-11969,
מרשימת חרמש, שמואל  ברק, אהוד בראשות  העבודה
שלנו, מולדת ישראל ארץ התקווה, האיחוד הלאומי-תקומה,
התפטרו מרצ, החדשה התנועה מרשימת מראענה, ואבתיסאם

(26 בינואר 2009). התשס"ט בשבט א' ביום

בדבר (25 בינואר 2009) התשס"ט בטבת כ"ט מיום הודעתי
זה. תתוקן לפי עשרה2, השמונה לכנסת המועמדים רשימת

(27 בינואר 2009) התשס"ט בשבט ב'

(3—16 (חמ
                                    אליעזר ריבלין

          המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
           יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

                              לכנסת השמונה עשרה
__________

.103 עמ' התשכ"ט, 1     ס"ח

.2902 עמ' התשס"ט, 1     י"פ

מועמדים לכנסת התפטרות  הודעה בדבר
עשרה השמונה

חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לפי

משולב],  [נוסח לכנסת הבחירות 87 לחוק לסעיף בהתאם
יצחק פסקל, אברהם  כי  הודעה  בזה  נמסרת התשכ"ט-11969,
מרשימת ויינרייך, ואיתן ניר לבנה בראל, שרה ניצה מימון,
בפברואר   1) התשס"ט בשבט ז' ביום התפטרו בחינוך מהפך

.(2009

בדבר (25 בינואר 2009) התשס"ט בטבת כ"ט מיום הודעתי
זה. תתוקן לפי עשרה2, השמונה לכנסת המועמדים רשימת

(1 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט ז'

(3—16 (חמ
                                    אליעזר ריבלין

          המשנה לנשיאת בית המשפט העליון
           יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

                              לכנסת השמונה עשרה
__________

.103 עמ' התשכ"ט, 1     ס"ח

.2902 עמ' התשס"ט, 1     י"פ
__________

.103 עמ' התשכ"ט, 1     ס"ח
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על בעניין תלונה בחקירה על פתיחה  הודעה
בהיצף יבוא

ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 חוק היטלי סחר לפי

לחוק 24(א) סעיף סמכותי לפי בתוקף כי מודיע בזאת אני
החוק), - (להלן  התשנ"א-11991 הגנה, ואמצעי סחר היטלי
חדרה נייר חברת תלונת בעניין בחקירה לפתוח החלטתי
מהאיחוד על יבוא בהיצף של מוצרי נייר חומים בע"מ תעשיות

התלונה). - (להלן האירופי

המכס: המסווגים בפרט טובין החקירה הוא נושא

.48.05.1900 ,48.05.1200 ,48.05.1100 פלוטינג: נייר

.48.05.2500 ,48.05.2400 טסט: נייר

הטובין,  על קניה ומס והפטורים המכס תעריף צו לפי  
התשס"ז-22007.

מעוניין צד  רשאי לחוק  ו–27(א) 26(ד) לסעיפים בהתאם
פרסום  מיום ימים  7 בתוך  לבקש,  לחוק   4 בסעיף כהגדרתו
להגיש לידי וכן ומהחלטתי, מהתלונה העתק לקבל הודעה זו,
לו  שהומצאו מיום 30 ימים בתוך לתלונה, בכתב תגובתו את

העתקים כאמור.

כהגדרתו מיודע, צד רשאי לחוק, 30(ג) לסעיף בהתאם
אשר מידע למעט  החקירה, בחומר לעיין לחוק,  28(ג) בסעיף

הוא חסוי. ייקבע כי

פתיחה על ומההחלטה מהתלונה גלוי עותק לקבלת
לח"מ לפנות ניתן אחר, בירור לכל או תגובה להגשת בחקירה,
ישראל בנק והתעסוקה, רח' המסחר משרד התעשיה המען: לפי

.02-6662939 פקס' ;02-6662621/2 טל' ;91036 ירושלים ,5

(20 בינואר 2009) בטבת התשס"ט כ"ד

(3—383 (חמ
פסח ראובן  

סחר היטלי על הממונה
__________

.5 עמ' התשס"ט, ;662 עמ' התשס"ה, ;38 עמ' התשנ"א, ס"ח  1

.57 עמ' התשס"ז, מק"ח, ק"ת-שיעורי  2

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

התשכ"ד-1964

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

כחול בתשריט, הם שיכונים ציבוריים: בצבע

__________
.46 עמ' התשנ"ה, ;147 עמ' התשנ"ט, ;52 עמ' התשכ"ד, ס"ח  1

.307 עמ' התשכ"ה, ס"ח  2

בשלמותגושהמקום חלקות

יעקב 453720באר

70276יפו

990424נתניה ,22

6150198גבעתיים

219317אשדוד

600438אזור

אביב 6615304תל ,302 ,301

3825184-1באר שבע

3825252-1

3825386-1

3825434-1

3825578-1

38010302-191 ,180 ,178-173 ,171-1

הבינוי במשרד הפרוגרמות באגף מופקדים התשריטים
לקהל. פתוח שהמשרד בהם בימים ושעות לעיין וניתן והשיכון

(29 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ב'
  (3―74 (חמ

                                    אילת אלקרט
                                             מרכזת רישום

                                                   מינהל מקרקעי ישראל
 

לשנת ים בת עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
לפקודה 206(ג) סעיף לפי הסמכות בתוקף כי מודיעה אני
לשנת בת ים עיריית של רגיל אישרתי תקציב אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 239,904,000ארנונה
47,500,000מפעל המים

חינוך 19,666,000עצמיות
רווחה 4,339,000עצמיות

אחר 63,230,000עצמיות
הכל עצמיות 374,639,000סך

החינוך ממשרד 77,958,000תקבולים
הרווחה ממשרד 59,531,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 2,158,000תקבולים
לאיזון כללי 24,024,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 8,257,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 171,928,000סך

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההכנסות חדשיםצד בשקלים

אחרים 25,276,000תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

571,843,000

בארנונה 50,300,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 622,143,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 622,143,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 171,343,000שכר
136,221,000פעולות כלליות

12,500,000מפעל המים
הכל כלליות 320,064,000סך

חינוך עובדי 68,614,000שכר
חינוך 63,133,000פעולות
חינוך הכל 131,747,000סך

רווחה עובדי 17,996,000שכר
רווחה 68,037,000פעולות
רווחה הכל 86,033,000סך

וביוב מים מילוות 1,377,000פירעון
אחר מילוות 28,926,000פירעון

הכל פירעון מילוות 30,303,000סך

מימון 3,696,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 571,843,000וכיסוי

בארנונה 50,300,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 622,143,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 622,143,000סך

(24 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ז
 (3—360 (חמ

גילה אורון
הפנים במשרד המחוז על                                        הממונה

לשנת עילית נצרת עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
עילית נצרת עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 87,000,000ארנונה
100,000מפעל המים

חינוך 4,731,000עצמיות
רווחה 2,635,000עצמיות

אחר 25,365,000עצמיות
הכל עצמיות 119,831,000סך

החינוך ממשרד 17,291,000תקבולים
הרווחה ממשרד 29,212,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 1,739,000תקבולים
לאיזון כללי 17,677,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 450,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 66,369,000סך

אחרים     -תקבולים
שנים קודמות ובגין     -הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון וכיסוי

186,200,000

בארנונה 17,500,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הכנסה

בשנים הבאות הרשות     -כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 203,700,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 203,700,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 48,524,000שכר
43,685,000פעולות כלליות

    -מפעל המים
הכל כלליות 92,209,000סך

חינוך עובדי 15,919,000שכר
חינוך 20,949,000פעולות
חינוך הכל 36,868,000סך

רווחה עובדי 9,785,000שכר
רווחה 33,838,000פעולות
רווחה הכל 43,623,000סך

וביוב מים מילוות 1,000,000פירעון
אחר מילוות 12,000,000פירעון

הכל פירעון מילוות 13,000,000סך

מימון 500,000הוצאות

שנים קודמות ובגין     -הוצאות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 186,200,000וכיסוי

בארנונה 17,500,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי     -הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 203,700,000סך

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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ההוצאות חדשיםצד בשקלים

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 203,700,000סך

(30 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ג'
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

לשנת שמונה קרית עיריית של רגיל תקציב  תמצית
2008 הכספים

העיריות פקודת לפי

הפקודה),  - לפקודת העיריות1 (להלן 209 לסעיף בהתאם
ו–207 לפקודה  206 סעיפים לפי בתוקף הסמכות כי מודיע אני
שמונה קרית עיריית של רגיל תקציב אישרתי אלי2, שהועברה

להלן:  2008 שתמציתו התקציב לשנת

ההכנסות חדשיםצד בשקלים

כללית 36,477,000ארנונה
500,000מפעל המים

חינוך 2,382,000עצמיות
רווחה 455,000עצמיות

אחר 5,482,000עצמיות
הכל עצמיות 45,296,000סך

החינוך ממשרד 36,995,000תקבולים
הרווחה ממשרד 12,644,000תקבולים

אחרים ממשלתיים 2,115,000תקבולים
לאיזון כללי 17,356,000מענק

הפנים ממשרד אחרים 15,180,000מענקים
ממשלה תקבולי הכל 84,290,000סך

אחרים 654,000תקבולים
שנים קודמות ובגין 740,000הכנסות ח"פ

בארנונה הנחות לפני הכנסות הכל סך
נצבר גירעון 130,980,000וכיסוי

בארנונה 6,500,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי 12,150,000הכנסה

בשנים הבאות הרשות 4,500,000כיסוי ממקורות
מותנה בלא הכנסות הכל 154,130,000סך

    -הכנסה מותנה
מותנה כולל הכנסות הכל 154,130,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

כללי 27,375,000שכר
18,307,000פעולות כלליות

    -מפעל המים
הכל כלליות 45,682,000סך

חינוך עובדי 31,951,000שכר
חינוך 15,781,000פעולות
חינוך הכל 47,732,000סך

ההוצאות חדשיםצד בשקלים

רווחה עובדי 4,539,000שכר
רווחה 13,419,000פעולות
רווחה הכל 17,958,000סך

וביוב מים מילוות 12,737,000פירעון
אחר מילוות 8,246,000פירעון

הכל פירעון מילוות 20,983,000סך

מימון 1,150,000הוצאות

שנים קודמות ובגין 1,500,000הוצאות ח"פ

125,000הוצאות בגין בחירות

בארנונה הנחות לפני הוצאות הכל סך
נצבר גירעון 135,130,000וכיסוי

בארנונה 6,500,000הנחות
נצבר גירעון לכיסוי 12,500,000הוצאה

מותנה בלא הוצאות הכל 154,130,000סך

    -הוצאה מותנה
מותנה כולל הוצאות הכל 154,130,000סך

(28 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת א'
 (3—360 (חמ

בר אריה
משרד הפנים של המנהל הכללי  

במקרקעין זכויות הסדר התחלת בדבר מוקדמת הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 5 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר להתחיל שעומדים הודעה בזה נמסרת
י"ז בתאריך עכו של ההסדר באזור להלן המתוארים במקרקעין

זה. לתאריך סמוך או (11 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט

המקרקעין תיאור

מס'  עד  21053 ממס' רישום בגושי הנכללים המקרקעין
סחנין). של הבנוי (השטח 21061/סחנין

שכירות, משכנתא, בעלות, זכויות לרבות לזכויות, תביעות
הסדר לפקיד יש להגישן לרישום, זכות הניתנת וכל הנאה זיקת
16 (בניין  המלאכה ברח' בלשכתו אשר במחנהו או המקרקעין,
מזמן שיפורסמו המועדים בתוך עילית, נצרת העסקים), לב
התביעות את להגיש יש ההסדר. התקדמות על בהודעות לזמן
הנ"ל, בלשכה או במחנה להשיגו שניתן תביעה תזכיר בטופס

התביעה. הקבועים בתזכיר כל הפרטים את למלא ויש

שחל למקרקעין הסמוכים במקרקעין זכויות לו שיש מי
לא שזכויותיו לדאוג להודעה זו, עליו בהתאם ההסדר עליהם

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות החלקה את האדמה על קבע בציוני שלא יציין מי
ההסדר פקיד יוכל על כך ונוסף צפוי לקנס, יהא תובע, שהוא
של חשבונו על קבע  בציוני יצוינו החלקה שגבולות  לצוות

אותו אדם.

__________
.197 עמ' ,8 נוסח חדש ישראל, 1  דיני מדינת

.1523 עמ' התשל"א, 2  י"פ
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תיתבע שלא זכות כי בדבר, הנוגעים כל את בזה מזהירים
להוציאה ההסדר פקיד יוכל הקבוע, ובטופס הקבוע הזמן בתוך

לוח הזכויות. מכלל

(12 בינואר 2009) בטבת התשס"ט ט"ז

זידאן עדנאן  
מקרקעין הסדר פקיד סגן

אזור הסדר עכו                              

במקרקעין זכויות הסדר התחלת בדבר מוקדמת הודעה
חדש],  במקרקעין [נוסח הסדר זכויות 5 לפקודת סעיף לפי

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר להתחיל שעומדים הודעה בזה נמסרת
י"ז בתאריך עכו של ההסדר באזור להלן המתוארים במקרקעין

זה. לתאריך סמוך או (11 בפברואר 2009) התשס"ט בשבט

המקרקעין תיאור

21080/דיר ,21079 מס' רישום הנכללים בגושי המקרקעין
חנא). כפר דיר של (השטח הבנוי חנא

שכירות, משכנתא, בעלות, זכויות לרבות לזכויות, תביעות
הסדר לפקיד יש להגישן לרישום, זכות הניתנת וכל הנאה זיקת
16 (בניין  המלאכה ברח' בלשכתו אשר במחנהו או המקרקעין,
מזמן שיפורסמו המועדים בתוך עילית, נצרת העסקים), לב
התביעות את להגיש יש ההסדר. התקדמות על בהודעות לזמן
הנ"ל, בלשכה או במחנה להשיגו שניתן תביעה תזכיר בטופס

התביעה. הקבועים בתזכיר כל הפרטים את למלא ויש

שחל למקרקעין הסמוכים במקרקעין זכויות לו שיש מי
לא שזכויותיו לדאוג להודעה זו, עליו בהתאם ההסדר עליהם

ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות החלקה את האדמה על קבע בציוני שלא יציין מי
ההסדר פקיד יוכל על כך ונוסף צפוי לקנס, יהא תובע, שהוא
של חשבונו על קבע  בציוני יצוינו החלקה שגבולות  לצוות

אותו אדם.

תיתבע שלא זכות כי בדבר, הנוגעים כל את בזה מזהירים
להוציאה ההסדר פקיד יוכל הקבוע, ובטופס הקבוע הזמן בתוך

לוח הזכויות. מכלל

(12 בינואר 2009) בטבת התשס"ט ט"ז

זידאן עדנאן  
מקרקעין הסדר פקיד סגן

אזור הסדר עכו                              

בית המשפט ידי על חברות בקשות לפירוק

בתל–אביב-יפו המחוזי המשפט בבית

1916/08 אזרחי תיק

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

בע"מ. חוצות מגוון חברת פירוק ובעניין

מרח' תגר, אליעזר ויאצ'לסב, ע"י ב"כ עו"ד פקוס והמבקש:
.76449 רחובות ,61 רמז

לבית  בקשה 11.6.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת החברה לפרק את אביב בתל המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.8.30 בשעה ,18.2.2009

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
בשעה ,14.2.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

.12.00

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד תגר, אליעזר  
המבקש כוח בא

בחיפה המחוזי המשפט בבית

6677-12-08 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות,  חוק בעניין 
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

ע"ר חיפה, מוניות נהגי אגודת עמותת פירוק  ובעניין
,58-000277-2

מרח' מירית כנרי, עו"ד ב"כ ע"י רשם העמותות, והמבקש:
,91340 ירושלים ,34071 ת"ד התאומים, בית ,15 נשרים כנפי

בקשה  הוגשה  11.12.2008 ביום כי  הודעה, בזה נמסרת 
לעיל, הנזכרת העמותה בחיפה לפרק את המחוזי המשפט לבית
ביום בדין היושב המשפט בית בפני תישמע זו פירוק בקשת וכי

16.3.2009 בשעה 9.30.

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
עבודה ימי משבעה יאוחר לא הנ"ל  המען לפי לידיו שתגיע

.12.00 השעה עד בבקשה הדיון תאריך לפני

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד כנרי, מירית  
המבקש כוח באת

בנצרת המחוזי המשפט בבית

123/08 אזרחי תיק

החברות ופקודת התש"ם-1980, העמותות,  חוק בעניין 
התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח

ע"ר אה"ק, יהדות להפצת חב"ד ניירות עמותת פירוק ובעניין
.58-00488-4

עו"ד יעקב ע"י ב"כ ,005748256 ת"ז חנניה, ניסים והמבקש:
.94383 ירושלים ,216 יפו רח' אמסטר,



2259 2.2.2009 התשס"ט, בשבט ח' ,5912 הפרסומים ילקוט

לבית  בקשה 14.9.2008 הוגשה כי ביום הודעה, נמסרת בזה
וכי לעיל, הנזכרת העמותה את לפרק בנצרת המחוזי המשפט
ביום בדין היושב  המשפט בית בפני תישמע זו פירוק  בקשת

.10.00 בשעה ,22.2.2009

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

זה. רצונו למבקש הודעה על שימסור

באופן בדואר, לשלחה או למבקש, למסור יש ההודעה את
בשעה ,8.2.2009 לא יאוחר מיום הנ"ל המען שתגיע לידיו לפי

.12.00

תמורת המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה
הפירוק. מבקשת העתק תשלום,

עו"ד אמסטר, יעקב  
המבקש כוח בא

השיתופיות האגודות פקודת לפי הודעות

שיתופיות רישום אגודות על הודעות

האגודות: בעניין נתונים להלן
אגודה - ברוך מעין לחברי מילואים עתיד קרן האגודה: שם (1)

בע"מ. לניהול שיתופית
האגודה: 57-005162-3. מס'  

ד"נ גליל עליון 12220. המען: מעין ברוך,  
(31 בדצמבר 2008). התשס"ט רישום: ד' בטבת תאריך

שונות. ראשי: סוג
שונות. משני: סוג

- סאלד כפר קיבוץ לחברי מילואים קרן האגודה: שם (2)
לניהול בע"מ. אגודה שיתופית
האגודה: 57-005163-1. מס'  

גליל עליון 12230. ד"נ סאלד, המען: כפר  
(31 בדצמבר 2008). התשס"ט רישום: ד' בטבת תאריך

שונות. ראשי: סוג
שונות. משני: סוג

בע"מ. שיתופית חקלאית אגודה - האגודה: קריסטל שם (3)
האגודה: 57-005164-9. מס'  

איילות 88815. סמר, ד"נ חבל המען:  
(31 בדצמבר 2008). התשס"ט רישום: ד' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

בע"מ. - אגודה שיתופית חקלאית האגודה: שיטים שם (4)
האגודה: 57-005165-6. מס'  

איילות 88815. סמר, ד"נ חבל המען:  
(31 בדצמבר 2008). התשס"ט רישום: ד' בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - עצמונה משתלת האגודה: שם (5)
בע"מ.

האגודה: 57-005166-4. מס'  
הנגב 85336. ד"נ שומריה, המען:  

(31 בדצמבר 2008). התשס"ט רישום: ד' בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - מערכות  שלח האגודה: שם (6)
בע"מ.

האגודה: 57-005167-2. מס'  

הנגב 85138. ד"נ עלומים, המען:  
(12 בינואר 2009). התשס"ט רישום: ט"ז בטבת תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

שיתופית אגודה - אירועים גן השרון משמר האגודה: שם (7)
בע"מ. חקלאית

האגודה: 57-005168-0. מס'  
המען: משמר השרון 40270.  

(12 בינואר 2009). התשס"ט רישום: ט"ז בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

שיתופית אגודה - יצחק ניר חיים בעלי האגודה: שם (8)
בע"מ. חקלאית

האגודה: 57-005169-8. מס'  
הנגב 85455. ד"נ יצחק, ניר המען:  

(14 בינואר 2009). התשס"ט רישום: י"ח בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - יצחק ניר יזמויות האגודה: שם (9)
בע"מ.

האגודה: 57-005170-6. מס'  
הנגב 85445. ד"נ יצחק, ניר המען:  

(14 בינואר 2009). התשס"ט רישום: י"ח בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - דפנה נעלי האגודה: שם (10)
בע"מ. לעסקים

האגודה: 57-005171-4. מס'  
גליל עליון 12235. המען: דפנה,  

(14 בינואר 2009). התשס"ט רישום: י"ח בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

להתיישבות אגודה - אבשלום מתיישבי האגודה: שם (11)
בע"מ. שיתופית קהילתית

האגודה: 57-005172-2. מס'  
אזורית אשכול 85488. מועצה המען: אבשלום,  

(14 בינואר 2009). התשס"ט רישום: י"ח בטבת תאריך
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חקלאות. ראשי: סוג
קהילתית. להתיישבות אגודה משני: סוג

חקלאית שיתופית אגודה - העמק גורן האגודה: שם (12)
בע"מ.

האגודה: 57-005173-0. מס'  
.23100 העמק מגדל ת"ד 73, המען:  

(14 בינואר 2009). התשס"ט רישום: י"ח בטבת תאריך
חקלאות. ראשי: סוג

כללית. חקלאית אגודה משני: סוג

(14 בינואר 2009) בטבת התשס"ט י"ח

זליגמן אורי
השיתופיות האגודות רשם

סיווג אגודות שינוי הודעות על
האגודות: בעניין נתונים להלן

החוגים). (קבוצת השיטה בית קיבוץ האגודה: שם (1)
האגודה: 57-000124-8. מס'  

המען: בית השיטה ד"נ גלבוע 18910.  
(2 במאי 1933). התרצ"ג באייר ו' רישום: תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
מתחדש. קיבוץ משני: סוג

גולן. מרום קיבוץ האגודה: שם (2)
האגודה: 57-001979-4. מס'  

המען: ד"נ צפון רמת הגולן 12436.  
(14 במרס 1968). התשכ"ח רישום: י"ד באדר תאריך

חקלאות. ראשי: סוג
מתחדש. קיבוץ משני: סוג

(8 בינואר 2009) בטבת התשס"ט י"ב

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

הודעה על שינוי שם אגודה
שיתופית אגודה הדרום - משקי אשראי ורכש הקודם: השם

בע"מ. לחקלאות מרכזית

שיתופית אגודה  - ורכש אשראי הדרום משקי  החדש: השם
בע"מ. חקלאית

.57-005142-5 האגודה: מספר

(23 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ו מיום:

(30 בדצמבר 2008) התשס"ט בטבת ג'

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

שיתופיות אגודות רישום ביטול

מרכז  האגודה  לפירוק צו ניתן   25.7.2006 וביום הואיל (1)
מס' בע"מ, שיתופית אגודה עמל בקרית שכון אגודות
הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-001104-9 האגודה
הושלם הנ"ל והפירוק והואיל ,4712 עמ' התשס"ו, ,5568

האגודה רישום  כי הודעה בזה ניתנת  ,11.1.2009 ביום
חדלה שעה ומאותה  השיתופיות האגודות מספר  נמחק

כגוף מאוגד. האגודה מלשמש

מגילות  מי האגודה לפירוק צו 2.8.2004 ניתן וביום הואיל (2)
האגודה מס' בע"מ, חקלאית שיתופית מים אגודת - 
,5324 הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-003412-4
ביום הושלם הנ"ל והפירוק  והואיל ,3822 עמ' התשס"ד,
נמחק האגודה רישום כי הודעה בזה ניתנת ,11.1.2009
האגודה שעה חדלה ומאותה האגודות השיתופיות מספר

מאוגד. כגוף מלשמש

פיקוח  ברית האגודה לפירוק צו 10.8.2004 ניתן וביום הואיל (3)
מס' שליד מרכז הקואופרציה בע"מ, לקואופרציה ערבית
הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-003437-1 האגודה
הושלם הנ"ל והפירוק והואיל ,3954 עמ' התשס"ד, ,5327
האגודה רישום  כי הודעה בזה ניתנת  ,11.1.2009 ביום
חדלה שעה ומאותה  השיתופיות האגודות מספר  נמחק

כגוף מאוגד. האגודה מלשמש

מגידו  פני האגודה לפירוק צו 25.4.2004 ניתן וביום הואיל (4)
אגודה מס' בע"מ, להתישבות קהילתית שיתופית אגודה -
,5296 הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-003522-0
ביום הושלם הנ"ל והפירוק  והואיל ,2865 עמ' התשס"ד,
נמחק האגודה רישום כי הודעה בזה נמסרת ,15.1.2009
האגודה שעה חדלה ומאותה האגודות השיתופיות מספר

מאוגד. כגוף מלשמש

אלול  האגודה  לפירוק צו ניתן   2.8.2004 וביום הואיל (5)
וצו ,57-003561-8 אגודה מס' בע"מ, שיתופית אגודה -
,3822 עמ' התשס"ד, ,5324 הפרסומים בילקוט פורסם זה
נמסרת ,15.1.2009 ביום הושלם הנ"ל והפירוק והואיל
האגודות מספר נמחק האגודה  רישום  כי הודעה בזה
כגוף מלשמש האגודה חדלה שעה ומאותה השיתופיות

מאוגד.

תפוח  האגודה  לפירוק צו ניתן   15.12.2003 וביום הואיל (6)
אגודה מס' בע"מ, חקלאית שיתופית אגודה - הגולן
,5261 הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-003632-7
ביום הושלם הנ"ל והפירוק  והואיל ,1511 עמ' התשס"ד,
נמחק האגודה רישום כי הודעה בזה נמסרת ,11.1.2009
האגודה שעה חדלה ומאותה האגודות השיתופיות מספר

מאוגד. כגוף מלשמש

שריד בעלי  אגודת לפירוק 5.7.2004 ניתן צו וביום הואיל (7)
האגודה מס' בע"מ,  חקלאית שיתופית אגודה   חיים
,5319 הפרסומים בילקוט פורסם זה וצו ,57-003680-6
ביום הושלם הנ"ל והפירוק  והואיל ,3606 עמ' התשס"ד,
נמחק האגודה רישום כי הודעה בזה ניתנת ,11.1.2009
האגודה שעה חדלה ומאותה האגודות השיתופיות מספר

מאוגד. כגוף מלשמש

(11 בינואר 2009) בטבת התשס"ט ט"ו
זליגמן אורי  

השיתופיות האגודות רשם

לנושים והודעות מפרקים מינוי פירוק, צווי

השיתופיות  האגודות 46 לפקודת לפי סעיף בתוקף סמכותי
האלה: פירוק האגודות בזה על מצווה אני
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בע"מ, לשיכון שיתופית אגודה בגבעתיים עובדים מעונות (1)
.57-000651-0 אגודה מס'

האגודות  48 לפקודות סעיף לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי
משד' אריאל פרץ, עו"ד את למפרק ממנה השיתופיות, אני

.65272 תל–אביב-יפו ,136 רוטשילד

הנגב  בשער שיתופית חקלאית אגודה - אתריים שמנים  (2)
.57-002830-8 אגודה מס' בע"מ,

סעיף 48 לפקודות האגודות  לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
חקלאי, עובד רו"ח את למפרק ממנה אני השיתופיות,

.79100 אשקלון חוף ד"נ הנגב, שער ממפעלי

בע"מ, חקלאית שיתופית אגודה והחזקות חקלאות חולתה (3)
.57-003904-0 אגודה מס'

סעיף 48 לפקודות האגודות  לפי סמכותי ובתוקף לזאת אי  
ששון, עדי עו"ד  את למפרק ממנה אני השיתופיות, 
האזורית המועצה חצר ושות', גולדשטיין את מקופרשמיט

.11019 קרית שמונה ,1032 ת"ד גליל,

השיתופיות  האגודות תקנות להוראות בהתאם  
בעל תביעה מאגודה להגיש נדרש כל התשמ"ד-1984, (פירוק),
פרסום מיום ימים שישים בתוך למפרק בכתב תביעתו את

לפי מענו. הודעה זו

אגודה  חבר רשאי לפקודה, ו–51  (2)46 לסעיפים בהתאם
שר לפני עליו לערער  זה  צו ממתן שנפגע  צד  או שיתופית

פרסומו. ממועד והתעסוקה בתוך חודשיים המסחר התעשיה

(15 בינואר 2009) בטבת התשס"ט י"ט
 

זליגמן אורי  
השיתופיות האגודות רשם

הרשמי הכונס מאת הודעות
פירוק צווי מתן בדבר הודעות
התש"ם-1985 העמותות, חוק לפי

בחיפה: המחוזי המשפט בבית

450/08 תיק פש"ר פח/4857,  (1)

העמותה:  מס' לחיים, ותקווה יד עמותת העמותה: שם   
.58-039294-2

אצל כרמיאל ,49/1 הראל  חטיבת הרשום: משרדה מען  
איתן. בר רמית

הבקשה: 17.3.2008. הגשת תאריך  

פירוק: 23.10.2008. מתן צו תאריך  

703/08 תיק פש"ר פח/4878, (2)

תרבותית  חברתית עמותה העתיד - לקראת העמותה: שם  
.58-035029-6 העמותה: כרמל, מס' דלית אל חינוכית

,45 בית ראפע ח'יירי חלבי, רח' 2, מען משרדה הרשום: אצל  
.30056 אל כרמל שכונה מזרחית, דלית

הבקשה: 29.5.2008. הגשת תאריך  

פירוק: 5.11.2008. מתן צו תאריך  

797/08 תיק פש"ר פח/4883, (3)

העמותה:  מס' לחיים, יד תנו עמותת העמותה: שם   
.58-041496-9

.32698 חיפה לבנים 184/24, יד דרך הרשום: משרדה מען  

הבקשה: 22.5.2008. הגשת תאריך  

פירוק: 3.12.2008. מתן צו תאריך  

(23 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ו

בר–עוז לבנה  
הרשמי הכונס סגן

רגל בפשיטת עיזבון הכרזת על הודעה
פר/16462

באמצעות ,002567121 ת"ז ז"ל, כנפי דוד ומענו: תיאורו החייב שם
גבעתיים. ,3 העבודה אחדות מרח' דגן, ניתאי עו"ד ב"כ

.637/08 פש"ר חיפה, תיק המשפט המחוזי: בית

.28.10.2008 בפש"ר: עיזבון ניהול צו מתן תאריך

(27 בנובמבר 2008) התשס"ט בכסלו כ"ט

בר–עוז לבנה  
הרשמי הכונס סגן

אסיפת נושים וכינוס רגל בפשיטת עיזבון הכרזת הודעה על
פר/17113

.005909825 ת"ז ז"ל, פינקלשטיין זכריה ומענו: תיאורו החייב שם

.210/08 פש"ר חיפה, תיק המשפט המחוזי: בית

.28.10.2008 בפש"ר: עיזבון ניהול צו מתן תאריך

במשרדי ,9.30 בשעה ,4.5.2009 ראשונה: לאסיפה ומקום היום
.04-8633777 טל' חיפה, 15א, פלי"ם שד' הרשמי, הכונס

(15 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"ח

בר–עוז לבנה  
הרשמי הכונס סגן

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

בע"מ בינלאומי מסחר ב.ג.פ.
(51-160091-8 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
החרושת רח' המפרק, אצל ,8.30 בשעה ,8.3.2009 ביום תתכנס 
המפרק, של סופי דוח הגשת לשם ביאליק, קרית ,9156 ת"ד ,49
החברה, וכדי בנכסי הפירוק ומה נעשה התנהל המראה כיצד

של החברה. ובניירות בפנקסים לנהוג להחליט כיצד

מפרק בלז'יצקי,                                                שמואל
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בע"מ אינטרפרומטריקס
(51-353156-6 (ח"פ

מרצון) (בפירוק

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

לפקודת החברות   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
לשם המפרקת, במשרדי ,10.00 בשעה ,8.3.2009 ביום תתכנס 
הפירוק התנהל כיצד  המראה המפרקת,  של סופי  דוח הגשת
כיצד לנהוג בפנקסים וכדי להחליט נעשה בנכסי החברה, ומה

החברה. של ובניירות

מפרקת אסיא,                                                נעמי

בע"מ (1997) אלקטורני מסחר ישראל טרייד אי
(51-253830-7 (ח"פ

אסיפה סופית כינוס הודעה בדבר

החברות  לפקודת   338 לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
הנ"ל החברה של סופית אסיפה כי התשמ"ג-1983, חדש], [נוסח
יוסי אברהם, דין במשרד עורכי ,14.00 בשעה ,5.3.2009 תתכנס ביום
של סופי דוח הגשת לשם אביב, תל ,3 פריש דניאל רח' ושות', ארד
החברה, בנכסי נעשה ומה הפירוק התנהל כיצד המראה המפרק,

החברה. של ובניירות בפנקסים לנהוג כיצד להחליט וכדי

מפרק עו"ד, כהן,                                                דוד

מוגבלת שותפות השקעות בציר אר.אף
(55-022868-8 (ש"מ

מרצון) (בפירוק

בשותפות השותפים בהרכב שינוי על הודעה

[נוסח  השותפיות לפקודת  60 סעיף להוראות  בהתאם 
 1.12.2007 ביום כי הודעה בזה ניתנת התשל"ה-1975, חדש],
לגורן פרידריך  רן השותף של  בשותפות  זכויותיו הועברו 
54-022938-2 ולמיטב  שותפות מס' כללית, שותפות פרידריך,
חדשים שותפים שניהם ,51-187472-9 ח"פ בע"מ,  חיתום 

בשותפות.
עו"ד, ויוה גייר,

השותפות ב"כ

(1998) ימי לביטוח סוכנות גרניט/תורן רמון
(55-001785-9 (ש"מ

בשותפות העברת זכויות על הודעה

השותפיות  60 לפקודת לסעיף בהתאם הודעה בזה נמסרת
העבירה   29.10.2008 ביום כי התשל"ה-1975, חדש], [נוסח
(51-309464-9 (ח"פ בע"מ ישראל  לוגיסטיקה אי טי  יו חברת
 1994 לביטוח סוכנות גרניט לרמון בשותפות זכויותיה את
העבירה ,26.12.2008 ביום ("ר"ג"), (51-202418-3 (ח"פ בע"מ
זכויותיה את (51-046355-7 (ח"פ בע"מ ביטוח סוכנויות תורן

לר"ג. בשותפות

עו"ד מאי,                                    שרון
          ב"כ השותפות

ש.מ (ג'י.פי.) 3 פרטנרס וי
(55-022956-1 (ש"מ

השותפות בהסכם שינוי על הודעה
[נוסח  השותפיות לפקודת  60 סעיף להוראות  בהתאם 
שונה  השותפות בהסכם  5.2 סעיף כי התשל"ה-1975, חדש],

המילים: ובמקום

ובנכסים  ברווחים השותף    חלק    "שם

בע"מ 1% חברה וי פי 3 (ג'י.פי.)   

19.8% דברת    אהרן    

19.8% דברת    שלמה    

19.8% און    בית הראל    

19.8% זאבי    אבי    

"19.8% פנחס    אילון    

יבוא:

ברווחים השותף              חלקו     "שם

22.5% דברת    אהרן    

39.15% דברת    שלמה    

16.65% און    בית הראל    

11.7% אבי זאבי       

10% פנחס    אילון    

בנכסים השותף              חלקו     שם

1% בע"מ  חברה   וי פי 3 (ג'י.פי.)

22.28% דברת    אהרן    

38.65% דברת    שלמה    

16.48% און    בית הראל    

11.58% אבי זאבי       

"9.9% פנחס                     אילון

עו"ד, ב"כ השותפות אולך, דב

כרמי הראל
(55-020506-6)
מרצון) (בפירוק

השותפים הרכב שינוי בדבר הודעה
השינויים  15.12.2008 בוצעו כי ביום הודעה נמסרת בזאת

בשותפות: האלה
מוגבל: שותף הצטרפות

בע"מ (1990) ובניין פיתוח לרותם המוגבל: השותף  פרטי
.52-003718-5

.93420 ירושלים ,18 האומן רח' המוגבל: השותף כתובת
.15.12.2008 ההצטרפות: תאריך

מוגבל: שותף פרישת
.51-168527-3 הלילה בע"מ, ח"פ נר פרטי השותף המוגבל:

.93420 ירושלים ,18 האומן רח' המוגבל: השותף כתובת
.15.12.2008 הפרישה: תאריך

על המתחייב במועד לרשם השותפויות  דווחה ההודעה
דין. פי

כללי שותף (ניהול), הראל כרמי  


