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 (ג) הדו״ח או הדו״חות של הוועדה יפורסמו ברבים:
 הוועדה רשאית לקבוע הנחיות לגבי פרסום הדו״חות
 על פי העקרונות שבסעיף 20 לחוק ועדות חקירה,

 התשב״ט-968ו2 (להלן - חוק ועדות חקירה).
 5. הוועדה תקבע את סדרי דיוניה ואופן עבודתה; ישיבות
 הוועדה יהיו פומביות או סגורות כפי שתקבע הוועדה; לא
 יתקיים דיון פומבי אם הדבר עלול לסכן את ביטחון המדינה

 או את יחסי החוץ שלה או מכל טעם אחר שבדין.
 6. בתום עבודתה תפקיד הוועדה את כל הפרוטוקולים של

 דיוניה וכן את כל החומר שהובא לפניה בגנזך המדינה.
 7. ראש הממשלה וחברי הממשלה, עובדי המדינה ואנשי
 צבא ההגנה לישראל ומערכת הביטחון לזרועותיה,
 יתייצבו לפני הוועדה על פי בקשתה וימסרו לה כל מידע

 או מסמכים שהיא תבקש.
 8. הוועדה רשאית להסמיך אנשים הכשרים לכך לאסוף

 חומר הנדרש לעבודת הוועדה ולסייע בעבודתה.
 9. לבקשתנו, ובאישור הממשלה, בישיבתה מיום כ״ד
 באלול התשס״ו(17 בספטמבר 2006) קבע ממלא מקום שר
 המשפטים כי לוועדה יהיו הסמכויות של ועדת חקירה

 לפי סעיפים 9 עד 11 ו־27(ב) לחוק ועדות חקירה.
 בי בתשרי התשס״ז(27 בספטמבר 2006)

 (חמ 3281—3)
 אהוד אולמרט עמיר פרץ

 ראש הממשלה שר הביטחון
 2 ס״ח התשכ״ט, עמי 28.

 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש
 הממשלה למוסדות ציבור

 לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-985ו
 בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-
 985וו, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה מתפרסמים
 בזה מבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד ראש הממשלה
 (להלן - המשרד) לתמיכה במוסדות ציבור המנציחים את זכרו

 ופועלו של השר רחבעם זאבי ז״ל:
 ו. כללי

 (א) ביום זי בשבט התשס״ב (20 בינואר 2002), החליטה
 הממשלה לתמוך בהנצחת זכרו ופועלו של השר
 רחבעם זאבי ז״ל שנרצח בידי טרוריסטים פלסטינים.

 (ב) ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה) תדון
 בענין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל הגשת
 בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור

 ולדיון בהן2.
 (ג) התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי

 לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.
 (ד) בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול
 הוועדה את כל נסיבותיו של הענין תוך יישום שוויוני

 אחיד ועניני של המבחנים שנקבעו.

 1 ס״ח התשמ״ה, עמי 60; התשנ״ב, עמי 34.

 2 י״פ התשנ״ב, עמי 2569; התשנ״ד, עמי 4716; התשנ״ז, עמי

 1710; התש״ס, עמי 3264; התשס״א, עמי 402 ועמי 1628;
 התשס״ב עמי 761; התשס״ג, עמי 1358; התשס״ד, עמי 107,

 עמי 298 ועמי 2030; התשס״ה, עמי 330 ועמי 1140.

 הודעה בדבר מינוי ועדת בדיקה ממשלתית
 לפי חוק הממשלה, התשס״א-ו200

 אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף 8א לחוק
 הממשלה, התשס״א-ו200ו (להלן - החוק), מינינו ועדת בדיקה
 ממשלתית לבירור ההיערכות וההתנהלות של הדרג המדיני
 ומערכת הביטחון במכלול ההיבטים של המערכה בצפון
 שהחלה ביום ט״ז בתמוז התשס״ו (2ו ביולי 2006) (להלן -

 המערכה), כמפורט להלן:
 ו. הרכב הוועדה:

 השופט(בדימוס) אליהו וינוגרד - יושב ראש:
 רות גביזון - חברה:

 יחזקאל דרור - חבר:
 חיים נדל - חבר:

 מנחם עינן - חבר.
 2. הוועדה תבדוק ותקבע ממצאים ומסקנות וכן תגיש
 המלצות ככל שתראה לנכון, בנוגע לדרג המדיני ולמערכת
 הביטחון במכלול ההיבטים של המערכה כאמור לעיל,

 בנושאים אלה:
 (ו) הדרג המדיני - התנהלות הדרג המדיני בכל הנוגע
 לניהול המערכה, שהחלה בפועל ביום ט״ז בתמוז
 התשס״ו (2ו ביולי 2006), מן ההיבט המדיני, הצבאי

 והאזרחי:
 הוועדה תתייחס, כפי שתמצא לנכון, גם להתנהלות
 הדרג המדיני בכל הנוגע להיערכות ולמוכנות
 לקראת אירועי לחימה ותרחישי איום מאז החל ארגון

 החיזבאללה להתבצר על גבול הצפון.
 (2) מערכת הביטחון - היערכות מערכת הביטחון

 והתנהלותה לגבי המערכה, לרבות בענינים אלה:
 (א) היערכות מערכת הבטחון ומוכנותה מול האיום
 מלבנון, לרבות היערכות מודיעינית ובניית

 הכוח והכנתו מול תרחישי האיום השונים:
 (ב) ניהול הלחימה, הפעלת הכוחות ובכללם
 פיקוד העורף, והמערכים המסייעים והתומכים
 במהלך הלחימה, לרבות תהליכי קבלת
 ההחלטות, ממועד אירוע חטיפת החיילים
 ביום ט״ז בתמוז התשס״ו (2ו ביולי 2006) עד
 מועד כניסת הפסקת האש לתוקף ביום כי באב

 התשס״ו(4ו באוגוסט 2006).

 3. הוועדה תגיש את ממצאיה ומסקנותיה, וכן המלצות
 ככל שתמצא לנכון, לרבות לגבי שיפור תהליכי קבלת
 ההחלטות בעתיד של הדרג המדיני ושל ראשי מערכת
 הביטחון, ובכלל זה החומרים והייעוץ הניתנים לגורמים

 האמורים.
 4. (א) אם הוועדה תראה לנכון, היא רשאית להגיש דו״ח
 ביניים או דו״ח חלקי, בנושאים שבהם קיימת,

 לדעתה, דחיפות ביישום מסקנותיה והמלצותיה.
 (ב) הוועדה תגיש את הדו״ח או הדו״חות שלה לראש
 הממשלה ולשר הביטחון והם יביאו אותם לפני

 הממשלה.

 1 ס״ח התשס״א, עמי 168; התשס״ג, עמי 106.
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 שוש כרמי, ת״ז 39334ו52, לפקידת גביה, לענין גביית קנסות
 כמשמעותם בחוקהעונשין, התשל״ז-977ו2, שפסק בית המשפט

 לענינים מקומיים.
 כ״ו באב התשס״ו(20 באוגוסט 2006)

 (חמ 8ו—3)
 אברהם הירשזון

 שר האוצר

 2 ס״ח התשל״ז, עמי 226; התש״ם, עמי 60.

 מינוי פקיד גביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ו) לפקודת המסים (גביה)ו אני
 ממנה את נפתלי קאייקוב, ת״ז 27887264, מנהל אגף לפיתוח
 עסקי, לפקיד גביה בעיריית נתניה, לענין גביית ארנונה כללית
 המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה
 להשגת יעדי התקציב), התשנ״ג-992ו2, וגביית תשלומי מים

 וביוב המגיעים לעיריית נתניה על פי דין.
 כ״א באב התשס״ו (15 באוגוסט 2006)

 (חמ 8ו—3)
 אברהם הירשזון

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס״ח התשנ״ג, עמי 10.

 מינוי פקידי גביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ו) לפקודת המסים (גביה)ו
 אני ממנה את מנחם פז, ת״ז 032738ו05, גזבר ומזכיר המועצה
 האזורית מבואות החרמון, ולימור אלבז, ת״ז 40602ו022, מנהלת
 מחלקת הגביה במועצה האזורית מבואות החרמון, לפקידי
 גביה במועצה האזורית מבואות החרמון, לענין גביית ארנונה
 כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני
 חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ״ג-992ו2, וגביית תשלומי

 חובה המגיעים למועצה על פי דין.

 כ״א באב התשס״ו (15 באוגוסט 2006)
 (חמ 8ו—3)

 אברהם הירשזון
 שר האוצר
 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.

 2 ס״ח התשנ״ג, עמי 10.

 מינוי פקיד גביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ו) לפקודת המסים (גביה)ו
 אני ממנה את שרה אגוז, ת״ז 533256ו, מזכירה של בית משפט
 לענינים מקומיים בתל אביב, לפקידת גביה לענין גביית קנסות
 כמשמעותם בחוק העונשין, התשל״ז-977ו2, שפסק בית המשפט

 לענינים מקומיים.
 כ״ו באב התשס״ו (20 באוגוסט 2006)

 (חמ 8ו—3)
 אברהם הירשזון

 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.
 ס״ח התשל״ז, עמי 226; התש״ם, עמי 60.
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 (ה) כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענינים, תוך הפעלת
 אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות

 הענין, החלטת הוועדה תהיה מנומקת.
 2. תנאי סף

 (א) מטרתו העיקרית של מוסד הציבור, הקבועה במסמכי
 היסוד של התאגדותו ־ הנצחת זכרו ופועלו של השר

 רחבעם זאבי ז״ל.
 (ב) פעילות מוסד הציבור מתקיימת ברחבי הארץ ומכוונת

 לכלל חלקי הציבור.
 (ג) מוסד הציבור פועל להנצחת זכרו ופועלו של השר
 רחבעם זאבי ז״ל במגוון ביטויים ובהם ימי זיכרון,
 ארגון אזכרה שנתית לזכרו, ימי עיון על דמותו
 ופועלו, מחקרים בתחומים שבהם עסק בעבורם פעל,
 פרסום הגותו, הקמת ארכיון שבו ייאספו מסמכיו,
 כתביו ומכתבים שנכתבו ביד ואליו, הקמת ספריה
 בנושאים הקרובים ללבו של השר זאבי ז״ל, מודעות
 ארץ ישראל, צבא הגנה לישראל ומורשת ישראל, וכן

 פעילות בקרב הציבור ובמיוחד בקרב בני נוער.

 3. אמות מידה
 (א) אלה אמות המידה שלפיהן תחולק תמיכה למוסדות
 ציבור שמבקשים אותה ושעומדים בתנאי הסף כאמור

 בסעיף 2:
 (ו) פעילות לזכרו של השר רחבעם זאבי ז״ל - ימי

 זיכרון, ארגון אזכרה שנתית - עד 8%:
 (2) ימי עיון על דמותו ופועלו - עד 7%:

 (3) הקמת ארכיון וספריה לזכרו ואחזקתם - עד
:50% 

 (4) פרסום הגותו - עד 7%:
 (5) סמינרים, הרצאות, ימי עיון וכדומה בתחומי
 ארץ ישראל, צבא הגנה לישראל, ומורשת

:  ישראל - עד 5%ו
 (6) תקורה - עד 5%ו.

 (ב) אם ייוותר סכום בלתי מנוצל באחד התחומים
 המפורטים בסעיף קטן (א), יועבר העודף לשאר

 התחומים באופן יחסי לחלקם בתמיכה.
 4. תחילה ותוקף

 תחילתם של מבחנים אלה ביום אי בטבת התשס״ו (ו
 בינואר 2006) ותוקפם עד יום יי בטבת התשס״ז (ו3 בדצמבר

.(2006 
 כ״ח באלול התשס״ו (21 בספטמבר 2006)

 (חמ 1888—3)
 אהוד אולמרט
 ראש הממשלה

 מינוי ממונה על הגביה ופקידת גביה
 לפי פקודת המסים (גביה)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ו) לפקודת המסים (גביה)ו אני
 ממנה את רחל וייס, ת״ז 065372666, מזכירה ראשית של בית
 משפט לענינים מקומיים בתל אביב, לממונה על הגביה ואת

 1 חוקי א״י, כרך בי, עמי 1374; ס״ח התשל״ג, עמי 46.
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 שר האוצר

 שר האוצר



 תוקפה של הרשאה זו עד יום יי בטבת התשס״ז (31 בדצמבר
 2006) וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם האמורה.

 י״ט באב התשס״ו (13 באוגוסט 2006)
 (חמ 3-279)

 אבי דיכטר
 השר לביטחון הפנים

 הודעה בדבר שינוי בשכר הממוצע
 לפי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ״ה-995ו

 בהתאם לסעיפים ו ו־2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח
 משולב], התשנ״ה-995וו (להלן - החוק), אני מודיע כי החל
 ביום אי בטבת התשס״ו (ו בינואר 2006) חלו בשכר הממוצע

 כמשמעותו בחוק2, השינויים כדלקמן:
 (ו) לענין סעיף ו לחוק - עליה בשיעור של 5.8%: השכר
 הממוצע הוא 7,277 שקלים חדשים במקום 6,877 שקלים

 חדשים:
 (2) לענין סעיף 2 לחוק - עליה בשיעור של 6.0%: השכר
 הממוצע הוא 7,383 שקלים חדשים במקום 6,964 שקלים

 חדשים.
 יי באלול התשס״ו (3 בספטמבר 2006)

 (חמ 3-435)
 אהוד אולמרט

 ראש הממשלה ושר הרווחה
 1 ס״ח התשנ״ה, עמי 207.

 2 י״פ התשס״ב, עמי 2074.

 מינוי עובדות ציבור לעריכת תסקירים
 לפי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 87ו לחוק סדר הדין הפלילי
 [נוסח משולב], התשמ״ב-982וו, אני ממנה את עובדות הציבור

 הרשומות מטה, לערוך תסקירים לענין הסעיף האמור:
 דליה סיני, ת״ז 24432379
 גייזל קול, ת״ז 57706327

 י״ז באלול התשס״ו (10 בספטמבר 2006)
 (חמ 3-2759)

 אהוד אולמרט
 ראש הממשלה ושר הרווחה

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 43; התשנ״ה, עמי 152.

 שינוי הרכב ועדת רישום
 לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ״ו-996ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ו לחוק העובדים הסוציאליים,
 התשנ״ו-996וו, אני משנה את הרכבה של ועדת רישום2,

 כדלקמן:
 במקום ״יצחק פרי, ת״ז 38402ו0ו, עובד סוציאלי, נציג
 איגוד העובדים הסוציאליים״ יבוא ״ציפי בר, ת״ז 707087ו7,

 עובדת סוציאלית, נציגת איגוד העובדים הסוציאליים״.
 י״ז באלול התשס״ו (10 בספטמבר 2006)

 (חמ 3-2749)
 אהוד אולמרט

 1 ראש הממשלה ושר הרווחה
 1 ס״ח התשנ״ו, עמי 152.

 2 י״פ התשס״ה, עמי 244; התשס״ו, עמי 601.

 ילקוט הפרסומים 5586, י״א בתשרי התשס״ז, 3.10.2006

 הודעה על מינוי חברים בוועדה המייעצת
 לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח),

 התשמ״א-ו98ו
 אני מודיע לפי סעיף 7(ב) לחוק הפיקוח על שירותים
 פיננסיים (ביטוח), התשמ״א-ו98וו (להלן - החוק), כי בתוקף
 סמכותי לפי סעיף 4 לחוק, מיניתי ועדה מייעצת שחבריה הם
 מקרב הציבור כמפורט להלן, במקום כל חברי הוועדה המייעצת,

 וזאת החל ביום י״ט באב התשס״ו (3ו באוגוסט 2006):
 אבנר הקר, ת״ז 022666382 - חבר ויושב ראש

 שחר ולר, ת״ז 058495276 - חבר וסגן יושב ראש
 הילה קונפורטי, ת״ז 058368408 - חברה

 כי באב התשס״ו (14 באוגוסט 2006)
 (חמ 84וו-3)

 אברהם הירשזון
 שר האוצר

 1 ס״ח התשמ״א, עמי 208; התשס״ה, עמי 854.

 הודעה בדבר קביעת מספר חברי הוועדה החקלאית
 במועצה המקומית פרדס־חנה-כרכור

 לפי צו המועצות המקומיות (א), התשי״א-950ו
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ו) לתוספת השניה לצו
 המועצה המקומיות (א), התשי״א-950וו, אני קובע כי מספר
 חברי הוועדה החקלאית שליד המועצה המקומית פרדס־חנה-

 כרכור יהיה שישה.
 י״ח באלול התשס״ו (11 בספטמבר 2006)

 (חמ 333ו-3)
 רוני בר און
 שר הפנים

 1 ק״ת התשי״א, עמי 178.

 הרשאה
 לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית
, אני מרשה בזה את פקחי הרשות לשמירת הטבע  (עדות)ו
 והגנים הלאומיים, ששמותיהם מפורטים להלן, ואשר מונו על
 ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר לבצע תפקידי פיקוח ואכיפת
 חוק לפי פקודת הדיג, 937ו2 (להלן - הפקודה), לערוך חקירות
 בקשר לביצוע עבירות על הפקודה והצווים והתקנות שהותקנו

 על פיה.

 ההרשאה תוגבל לעריכת חקירות בקשר לביצוע עבירות
 בים סוף בלבד.

 מם׳ זהות
051384956 
022344782 
054280599 
057412249 

 השם
 נעם משי
 עודד שני

 אבי גדליה
 גיא אילון

 1 חוקי א״י, כרך א׳, עמ׳ 439.

 2 ע״ר 1937, תום׳ 1, עמ׳ 137; ם״ח התשמ״ח, עמ׳ 49.
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