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

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 6)א()2( לחוק נכסי   המדינה,  
להרשות   הממשלה  החליטה  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951 
את  נושאי  המשרות  במשרד  התיירות )להלן - המשרד( אשר 
מהעסקאות   עסקה  בכל  הממשלה  את  לייצג  להלן,  מפורטים 
שמדובר  בהן  בסעיפים 4 ו–5 לחוק, למעט עסקאות  במקרקעין, 
עד   המורשה,   של   ותפקידו  המשרד  של  הפעולות  שבתחום 
לסכום  הנקוב  לצד  של כל אחד מהם ולחתום  בשם  המדינה  

על  המסמכים  הנוגעים לעסקאות האמורות:

המנהל  הכללי  של המשרד יחד עם חשב  המשרד  בלא   )1(
הגבלת  סכום  ותשלומים שמבוצעים בחו"ל יחד  עם נציג 

משרד האוצר בניו יורק או סגנו - בלא הגבלת סכום;

המשנה  למנהל הכללי יחד עם חשב המשרד - עד לסכום   )2(
של 2,500,000 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(;

עם   יחד  אנוש  ולמשאבי  למינהל  בכיר  כללי   מנהל  סגן   )3(
חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של 800,000 ש"ח;

סגן מנהל כללי בכיר כלכלה ותכנון יחד עם חשב המשרד   )4(
או סגנו - עד לסכום של 2,500,000 ש"ח;

סגן מנהל כללי  בכיר  וראש  מנהל השיווק יחד  עם  חשב   )5(
המשרד או סגנו - עד לסכום של 2,500,000 ש"ח;

סגן מנהל כללי  יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד  לסכום   )6(
של 200,000 ש"ח;

מנהל  אגף  א' יחד עם חשב המשרד או סגנו -  עד לסכום   )7(
של 150,000 ש"ח;

מנהל אגף יחד עם חשב המשרד או סגנו - עד לסכום של   )8(
100,000 ש"ח;

דובר  המשרד יחד עם חשב המשרד או סגנו, או  עם מנהל    )9(
 20,000 של  לסכום   עד     - ותשלומים  כספים   מחלקת  

ש"ח;

מנהל  מחלקת בינוי, נכסים, אפסנאות ומשק יחד עם חשב   )10(
ותשלומים  כספים  מחלקת  מנהל  או  סגנו,  או   המשרד 

באישור חשב המשרד - עד לסכום של 20,000 ש"ח;

ממונה הכשרה מקצועית בתיירות יחד עם חשב המשרד   )11(
עד   - ותשלומים  כספים  מחלקת  מנהל  עם  או  סגנו,  או 

לסכום של 20,000 ש"ח;

נציג  המשרד  לצפון אמריקה יחד עם  נציג  משרד האוצר   )12(
בניו-יורק או סגנו - עד לסכום של 100,000 ש"ח או שווה 

ערך במטבע חוץ;

מנהל לשכת התיירות בחוץ לארץ יחד עם חשב המשרד   )13(
או  סגנו - עד לסכום של 55,000 ש"ח או שווה ערך במטבע  
חוץ, או עם מנהל מחלקת כספים ותשלומים - עד לסכום 

של 20,000 ש"ח או שווה ערך במטבע חוץ;

מנהל  עם   יחד   לארץ   בחוץ  תיירות   לשכת   מנהל    )14(
החשבונות של הלשכה - עד לסכום של 10,000 ש"ח או 

שווה ערך במטבע חוץ.

במשרד  משרה  לנושאי  שפורסמו  קודמות    הרשאות 
התיירות - בטלות.

כ"ה בסיוון התש"ע )7 ביוני 2010(
)חמ 9—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  _________  _

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

נכסי  לחוק  6)א()2(  לסעיף  בהתאם   כי  בזה,  מודיעים  
המדינה,  התשי"א-11951  )להלן - החוק(,  החליטה הממשלה 
להרשות  את נושאי המשרה במשרד הפנים )להלן - המשרד( 
המפורטים  להלן, לייצג את הממשלה בכל עסקה מהעסקאות 
שמדובר  בהן  בסעיפים 4 ו–5  לחוק,  למעט  עסקאות במקרקעין,  
המורשה,   של  ותפקידו  המשרד  של  פעילותו  בתחום  וזאת 
עד  לסכום  הנקוב  לצד  כל אחד ולחתום בשם המדינה על 

המסמכים הנוגעים לעסקאות האמורות:

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

תקציב  במסגרת   עסקאות  לגבי  והצלה,  כבאות   נציב    )2(
הגבלה  בלא   - סגנו  או  המשרד  חשב  עם  יחד  הכבאות, 

בסכום;

ראש   רשות  האוכלוסין,  ההגירה  ומעברי  הגבול )להלן -   )3(
רשות  האוכלוסין(, לגבי עסקאות  במסגרת תקציב  רשות  
האוכלוסין, יחד עם חשב המשרד  או סגנו - בלא הגבלה 

בסכום;

סגן מנהל כללי בכיר למינהל ולמשאבי אנוש, לגבי עסקאות   )4(
במסגרת תקציב  המשרד  לא  כולל  תקציב   רשות האוכלוסין,  
יחד  עם חשב המשרד או סגנו  -  עד 750,000 שקלים חדשים 

)להלן - ש"ח(;

סגן מנהל כללי  למינהל ולמשאבי אנוש ברשות  האוכלוסין,   )5(
לגבי עסקאות במסגרת תקציב רשות האוכלוסין, יחד עם 

חשב המשרד או סגנו - עד 750,000 ש"ח;

במסגרת  עסקאות  לגבי  מקומי,  לשלטון  המינהל  מנהל    )6(
תקציב  השלטון  המקומי, יחד עם חשב  המשרד  או סגנו 

- עד 750,000 ש"ח;

תקציב  במסגרת   עסקאות  לגבי  התכנון,  מינהל  מנהל     )7(
עד   - סגנו  או  המשרד  חשב  עם  יחד  התכנון,  מינהל  

750,000 ש"ח;

תקציב  במסגרת   עסקאות   לגבי  תקצוב,  תחום   מנהל     )8(
המשרד  לא כולל תקציב רשות האוכלוסין, יחד  עם חשב  
 50,000 עד    - כספים   מנהל תחום  או  סגנו  או  המשרד  

ש"ח;

עסקאות  לגבי  האוכלוסין,  ברשות  תקצוב  תחום  מנהל    )9(
במסגרת  תקציב  רשות  האוכלוסין, יחד  עם  חשב המשרד  

או סגנו או מנהל תחום כספים - עד 50,000 ש"ח;

סגן  מנהל  מינהל התכנון )תפעול(, לגבי  עסקאות במסגרת    10(
תקציב מינהל התכנון, יחד עם חשב המשרד או סגנו או 

מנהל תחום כספים - עד 50,000 ש"ח;

תקציב  במסגרת  עסקאות  לגבי  ורכש,  בינוי  אגף  מנהל    )11(
בינוי  ורכש  )לא כולל תקציב רשות  האוכלוסין( יחד  עם 
חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום כספים - עד 50,000 

ש"ח;

)12(  מנהל אגף   נכסים,  רכש   ולוגיסטיקה   ברשות האוכלוסין,  
לגבי  עסקאות  במסגרת  תקציב  רשות האוכלוסין,  יחד 
עד   - כספים  תחום  מנהל  או  סגנו  או  המשרד  חשב  עם 

50,000 ש"ח;

__________
1   ס"ח התשי"א, עמ' 52. __________

1   ס"ח התשי"א, עמ' 52.
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עסקאות  לגבי   הפנים,   במשרד  הדרכה   תחום   מנהל    )13(
רשות  תקציב   כולל   )לא   הדרכה   תקציב   במסגרת   
האוכלוסין(  יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום 

כספים - עד 50,000 ש"ח;

עסקאות  לגבי  האוכלוסין,  ברשות  הדרכה  תחום  מנהל    )14(
במסגרת  תקציב הדרכה ברשות האוכלוסין, יחד  עם חשב  
 50,000 עד   - כספים  מנהל תחום   או  סגנו  או   המשרד  

ש"ח;

לגבי  האוכלוסין,   ברשות   המיחשוב   מערך   )15(  מנהל   
עסקאות   במסגרת  תקציב  מערך  המיחשוב   ברשות 
האוכלוסין,  יחד עם חשב המשרד או סגנו או מנהל תחום 

כספים - עד 50,000 ש"ח.

שהודעות   הפנים,  במשרד  משרה  לנושאי   ההרשאות  
עליהן פורסמו - בטלות.

י"ב בסיוון התש"ע )25 במאי 2010(
)חמ 9—3(  

צבי האוזר  
מזכיר הממשלה  

הודעה
לפי כללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה לבחירת 

שופטים(, התשמ"ד-1984

לפי סעיף 13 לכללי השפיטה )סדרי העבודה של הוועדה 
בישיבת     כי  מודיע  אני  התשמ"ד-11984,  שופטים(,  לבחירת 
ועדת  הבחירה  מיום ו' בתמוז התש"ע )18 ביוני 2010(,  החליטה  

לבחור בה"ה לכהונת שופטים:

המשפט  בית  של  שופט  לכהונת  נבחר   - קאפח  ציון  השופט 
המחוזי תל אביב;

השופט דב מגד - נבחר לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי 
באר שבע; 

בית  של  שופט  לכהונת  נבחר   - פרידלנדר  שלמה  השופט 
המשפט המחוזי באר שבע; 

עו"ד אופירה דגן-טוכמכר - נבחרה לכהונת שופטת של בית 
הדין האזורי לעבודה תל אביב;

הרשמת רחל בר"ג-הירשברג - נבחרה לכהונת שופטת של בית 
הדין האזורי לעבודה ירושלים; 

הרשם אבי שליו - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז תל אביב;

הרשם יובל גזית - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז תל אביב;

עו"ד שמאי בקר - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז תל אביב;

עו"ד עדנה יוסף-קוזין - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום במחוז תל אביב;

עו"ד לימור זהבה ביבי-ממן - נבחרה לכהונת שופטת של בית 
משפט שלום במחוז המרכז;

בית  של  שופטת  לכהונת  נבחרה   - איזנברג  רבקה  הרשמת 
משפט שלום במחוז הצפון;

הרשמת מירב קלמפנר-נבון - נבחרה לכהונת שופטת של בית 
משפט שלום במחוז חיפה;

__________
1   ק"ת התשמ"ד, עמ' 2870.

עו"ד אסף זגורי -  נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
)ענייני משפחה( במחוז חיפה;

עו"ד ענבל קצב-קרן - נבחרה לכהונת שופטת של בית משפט 
שלום )ענייני משפחה( במחוז חיפה;

בית  של  שופטת  לכהונת  נבחרה   - מולד-אדלר  אביטל  עו"ד 
משפט שלום )נוער( במחוז ירושלים;

עו"ד עמית כהן - נבחר לכהונת שופט של בית משפט שלום 
במחוז הדרום.

י' בתמוז התש"ע )22 ביוני 2010(

)חמ 1803—3(  

                                                       יעקב נאמן
                                                     שר המשפטים

                                     יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים

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

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

ולפיכך:

צו אישי  לעניין   )1(36" ב', אחרי  )9( להודעה, בטור  בפרט   )1(
לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים" 

יבוא "36)2( לעניין הוצאת צווים אישיים";

פרט )9א( - בטל;  )2(

בפרט )10( להודעה, בטור ב', אחרי "36)1( לעניין צו אישי   )3(
לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים" 

יבוא "36)2( לעניין הוצאת צווים אישיים"; 

בפרט )11( להודעה -   )4(

בטור א', במקום "מפקד מפקדת חילות השדה" יבוא  )א( 
"מפקד זרוע היבשה";

בטור ב', אחרי "36)1( לעניין צו אישי לקיצור שירות  )ב( 
בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים" יבוא "36)2( 

לעניין הוצאת צווים אישיים"; 

אחרי  ב',  בטור  להודעה,  ו–)15ג(  )15א(  עד   )12( בפרטים   )5(
"36)1( לעניין צו אישי לקיצור שירות בתקופה של עד 72 
צווים  הוצאת  לעניין   )2(36" יבוא  לימודים"  לצורך  ימים 

אישיים"; 

אחרי פרט )18( יבוא:   )6(

")18א( ראש מחלקת 
משאבי אנוש באגף כוח 

אדם

36)2( לעניין הוצאת צווים 
אדם אישיים"; 

בפרטים )23( ו–)24( להודעה, בטור ב', אחרי "36)1( לעניין   )7(
ימים לצורך   72 צו אישי לקיצור שירות בתקופה של עד 

לימודים" יבוא "36)2( לעניין הוצאת צווים אישיים";

__________
1   ס"ח התשמ"ו, עמ' 105.

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

   3907; התש"ס, עמ' 1768; התשס"א, עמ' 3315; התשס"ה, עמ'
  1226 ועמ' 4185; התשס"ט, עמ' 2252.
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לעניין  ו–)ה(   "17)ג(  ב', אחרי  בטור  להודעה,  )25א(  בפרט   )8(
להתקין  הסמכות  ולמעט  מילואים  לשירות  התנדבות 

תקנות" יבוא "36)2( לעניין הוצאת צווים אישיים";

אחרי פרט )25א( יבוא:   )9(

")25ב( סגן ראש מספן 
כוח אדם בחיל הים

36)2( לעניין הוצאת צווים 
אדם אישיים"; 

בפרט )38( להודעה, בטור ב', אחרי "36)1( לעניין צו אישי   )10(
לקיצור שירות בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים" 

יבוא "36)2( לעניין הוצאת צווים אישיים"; 

)11( אחרי פרט )38( להודעה יבוא: 

")38א( קצין שלישות 
פיקודי בפיקוד העורף

התנדבות לעניין  ו–)ה(   17)ג( 
ולמעט מילואים   לשירות 
תקנות, להתקין   הסמכות 
 36)1( לעניין צו אישי לקיצור
עד של  בתקופה   שירות 
לימודים, לצורך  ימים   72 
צווים הוצאת  לעניין   )2(36 
דחיית לעניין   )3(36  אישיים, 
לשירות ההתייצבות   מועד 

מילואים בלבד;

)38ב( ראש ענף משאבי 
אנוש ברבנות הצבאית

התנדבות  לעניין  ו–)ה(  17)ג( 
ולמעט  מילואים  לשירות 
תקנות,  להתקין  הסמכות 
36)1( לעניין צו אישי לקיצור 
עד  של  בתקופה  שירות 
לימודים,  לצורך  ימים   72
צווים  הוצאת  לעניין   )2(36
דחיית  לעניין   )3(36 אישיים, 
לשירות  ההתייצבות  מועד 

מילואים בלבד";

)12( בפרט )39( להודעה - 

במפקדת  אדם  כוח  חטיבת  "ראש  במקום  א',  בטור  )א( 
בזרוע  אדם  כוח  חטיבת  "ראש  יבוא  השדה"  חילות 

היבשה"; 

בטור ב', אחרי "36)1( לעניין צו אישי לקיצור שירות  )ב( 
בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים" יבוא "36)2( 

לעניין הוצאת צווים אישיים"; 

בפרט )40( להודעה, בטור א', במקום "ראש מחלקת קצינים   )13(
במפקדת חילות השדה" יבוא "ראש מחלקת הסגל בזרוע 

היבשה";

בפרט )41( להודעה, בטור א', במקום "ראש מחלקת חוגרים   )14(
בזרוע  "ראש מחלקת סדיר  יבוא  במפקדת חילות השדה" 

היבשה";

בפרט )42( להודעה-   )15(

במפקדת  פיקודי  שלישות  "קצין  במקום  א',  בטור  )א( 
בזרוע  פיקודי  שלישות  "קצין  יבוא  השדה"  חילות 

היבשה"; 

בטור ב', אחרי "36)1( לעניין צו אישי לקיצור שירות  )ב( 
בתקופה של עד 72 ימים לצורך לימודים" יבוא "36)2( 

לעניין הוצאת צווים אישיים"; 

)16( בפרט )42ב( להודעה -

במפקדת  מילואים  מחלקת  "ראש  במקום  א',  בטור  )א( 
בזרוע  מילואים  מחלקת  "ראש  יבוא  היבשה"  זרוע 

היבשה";

בטור ב', אחרי "17)ג( ו–)ה(  לעניין התנדבות לשירות  )ב( 
מילואים ולמעט הסמכות להתקין תקנות" יבוא "36)2( 

לעניין הוצאת צווים אישיים". 

כ"ו בסיוון התש"ע )8 ביוני 2010(
)חמ 675—3(  

אהוד ברק  
שר הביטחון  

 מבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך
 במוסדות ציבור )בחירות לוועד ארגון הורים
ארצי - עמותה בפירוק בפיקוח בית המשפט(

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 
לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  החוק(,   - )להלן 
משרד  של  התמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים  בזה  מתפרסמים 

החינוך )להלן - המשרד( למוסדות ציבור:

תקנה תקציבית: 21-06-41

1. כללי

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה(, תדון  )א( 
לנוהל  בהתאם  המשרד  מתקציב  תמיכות  במתן 
להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות 
 - )להלן  אלה  למבחנים  בהתאם  בהן  ולדיון  ציבור 

הנוהל(.  

כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום אחיד וענייני של  )ב( 
מבחנים אלה.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת  )ג( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין; החלטות הוועדה יהיו מנומקות.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של  )ד( 
בכפוף  הכל  הפעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד 
ולחוק התקציב השנתי לשנת  לאמור במבחנים אלה 

הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

2. מטרות התמיכה

המצוי  ארצי,  הורים  ארגון  לוועד  בחירות  לקיום  סיוע 
תקינה,  שוטפת  לפעילות  וחזרתו  שיקומו  לצורך  בפירוק, 
כך שיוכל להוות גורם מייצג של ציבור ההורים לתלמידי 

מערכת החינוך בישראל.

3. הפעילות הנתמכת

קיום בחירות לוועד ארגון הורים ארצי, לרבות הכנת תקנון 
ואישורו על ידי הגורמים המוסמכים; היערכות לבחירות 
ופרסום  לסיומן  עד  וקיומן  הבחירות  הליך  ליווי  וארגונן; 

תוצאותיהן.

__________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2   ס"ח התשנ"ב, עמ' 1395.

3   י"פ התשנ"ב, עמ' 4687 ועמ' 4751.
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4. תנאי סף לתמיכה

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי רק מוסד ציבור, כהגדרתו 
בסעיף 3א לחוק )להלן - המוסד( שמתקיימים בו כל תנאי 

הסף האלה:

המוסד הוא עמותה שהיא ארגון הורים ארצי, אשר   )1(
הוגשה בקשה לפירוקו ומונה לו מפרק או מפרק זמני 

בפיקוח בית המשפט )להלן - המפרק(;

המפרק גיבש תקנון חדש, אשר קיבל את אישורו של   )2(
מתקיים  שבו  המשפט  בית  אישור  את  וכן  המשרד 

הליך הפירוק;

במסגרת התקנון החדש שגובש, נכללות בין השאר גם   )3(
הוראות שעיקרן אלה:

שוויוניות,  כלליות,  בחירות  של  לאלתר  קיומן  )א( 
לגוף  הרלוונטי,  הציבור  לכלל  ופתוחות  ישירות 
זה  ובכלל  מוסדותיו  ולשאר  המוסד  של  המנהל 
של  קיומן  להליך  הנוגעות  מפורטות  הוראות 

בחירות אלה על כל שלביו;

באופן  )א(  משנה  בפסקת  כאמור  בחירות  קיום  )ב( 
שוטף מעת לעת ולא פחות מאחת ל–4 שנים;  

המועמדים להיבחר וחברי הגוף המנהל של מוסד  )ג( 
החינוך  במערכת  לילדים  הורים  יהיו  הציבור 
בתקנון  ייקבע  ספק,  הסר  למען  ישראל;  במדינת 
המוסד תנאי ולפיו חבר ועד שילדו פסק מלהיות 
תלמיד במערכת החינוך במדינת ישראל, תפקע 

חברותו בוועד וימונה לו מחליף מתאים; 

במערכת  לילדים  ההורים  כלל  יהיו  הבוחרים  )ד( 
בהתאם  שייבחרו  נציגיהם  או  בישראל  החינוך 

לכללים שיקבע המפרק, באישור המשרד;

לעניין מטרות המוסד - אלה יכללו, בין השאר,  )ה( 
ייצוג  הורים לילדים בכל שכבות החינוך, בכל 
סוגי  ובכל  מיוחד(  חינוך  )לרבות  החינוך  סוגי 
מוסדות החינוך כלפי המדינה, הממשלה, הכנסת, 
המקומיות,  החינוך  ורשויות  המקומי  השלטון 
אחר  גוף  או  אדם  וכל  מורים,  המורים,  ארגוני 

בישראל; 

מפלגה  עם  מזדהה  ואינו  מפלגתי  אינו  המוסד  )ו( 
ונציגי  עובדים  ארגון  או  פוליטית  תנועה  או 
חברים  ואינם  מפלגה  עם  מזדהים  אינה  המוסד 
בגוף בוחר של מפלגה כמשמעו בחוק המפלגות, 
בשלטון  תפקיד  בעלי  ואינם  התשנ"ב-21992, 
בארגון  או  פוליטית  בתנועה  במפלגה,  המקומי, 

עובדים;

המוסד יתחייב כי 10% מסכום התמיכה שיתקבל  )ז( 
בעבור קיום הליך הבחירות, כאמור בסעיף 6)ב( 
תוחזר  אשר  שנים,  לשלוש  הלוואה  בגדר  הוא 
התשע"ג,  עד  התשע"א  השנים  במהלך  למשרד 
מהכנסות המוסד שמקורן אינו בכספים שהועברו 

לו מאת המדינה, מכל סוג שהוא;

או  במשרד,  הפדגוגי  המינהל  מנהל  של  המלצה  ניתנה   )4(
נציגיו, ולפיה קיים אינטרס ציבורי מובהק לתמוך במוסד, 

וכן ניתן אישור המינהל הפדגוגי לתקנון של המוסד.

5. שלבי העברת התמיכה

התקציב בתקנה יועבר בהתאם לשלבים המפורטים להלן:

גיבוש  לרבות:  בחירות,  לקיום  ההיערכות  )1( השלמת 
של  המשפט  ובית  המשרד  אישור  וקבלת  התקנון 
הבחירות,  קיום  בדבר  נאות  פרסום  לתקנון;  הפירוק 
גיבוש ופרסום רשימת מועמדים והקמת מנגנון בקרה 
 50% עד   - תקין  בחירות  הליך  להבטחת  מתאים 

מהתקציב;

ציבור  ויידוע  פרסום   - לרבות  הבחירות,  )2( קיום 
ועדת  ליווי  קלפיות;  הצבת  אודותן;  על  הבוחרים 
הבחירות; העמדת מנגנון פיקוח ובקרה מתאים ביום 
בהתאם  שוויוניות  בחירות  הבטחת  לשם  הבחירות 

לתקנון - עד 40% מהתקציב;

)3( פרסום תוצאות הבחירות - לרבות ספירת הקולות, 
הנבחר   הוועד  חברי  ופרסום שמות  תקינותם  בדיקת 

- עד 10% מהתקציב.

6. נהלים

למינהל  יגיש  המוסד  התמיכה,  בקשת  במסגרת  )א( 
הפדגוגי, באמצעות המפרק, דוח פעילות חודשי.

בעבור  זה  תמיכה  מבחן  במסגרת  שתינתן  התמיכה  )ב( 
ואולם  מעלותן,   90% על  תעלה  לא  הבחירות  קיום 
בנוסף על התמיכה המרבית של 90% מהעלות כאמור 
תיתכן תמיכה נוספת בשיעור של 10% מעלות קיום 
הבחירות שיינתנו כהלוואה שתוחזר על ידי המוסד  
מכספים  שלא  נתינתה,  ממועד  שנים  שלוש  בתוך 

שהועברו למשרד מאת המדינה מכל סוג שהוא. 

7. ביטול

סעיף 83 למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות 
ארצי"  הורים  ארגון  של  לקיומו  "עזרה  שכותרתו  ציבור3, 

- בטל.

8. תחילה

תחילתם של מבחנים אלה ביום פרסומם.   

ז' בסיוון התש"ע )20 במאי 2010(
)חמ 1888—3(  

גדעון סער  
שר החינוך  

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה 
במוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

התשמ"ה- התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
מתפרסם  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות   ,11985
בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות 
וביניהם((2  )בהם  הספר  בתי  של  לספורט  )התאחדויות  ציבור 

)להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

במבחנים העיקריים, תחת הכותרת "קריטריונים ותנאים",   .1
המילים "א. חברות בהתאחדות הבין–לאומית לספורט בתי 

הספר" - יימחקו.

__________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2   י"פ התשנ"ב, עמ' 4767.
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תחילתו של תיקון זה ביום ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010(.  .2

י"א בסיוון התש"ע )24 במאי 2010(
)חמ 1888—3(  

לימור לבנת  
שרת התרבות והספורט  

מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)א( לחוק העבירות המינהליות, 
אגף  עובדי  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשמ"ו-11985 
הפיקוח והבטיחות במשרד התשתיות הלאומיות ששמותיהם 
רשומים בפסקה )1(, למפקחים לגבי העבירות המפורטות בפסקה 
)2(, שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות 
שעברו  לאחר  התשס"ג-22003,  גפ"מ(,  מינהלי-בטיחות  )קנס 

הכשרה כאמור בסעיף 5 לחוק:

)1(   שמות המפקחים:

ארז ודבקר, ת"ז 029591542  

צבי וייסלר, ת"ז 050534361  

דב שריר, ת"ז 030145395  

חאלד פראג', ת"ז 23451560  

סיגלית שניידר, ת"ז 029326048   

איהב אליאס, ת"ז 028378263  

אפרים צעידי, ת"ז 051034163  

שריף נאסר אלדין, ת"ז 059922237   

רויטל גרשון, ת"ז 028788578  

שמעון בן שלמה, ת"ז 059703124  

ראיד חיר אלדין, ת"ז 23103864    

טובול יצחק, ת"ז 059811281  

קורנל טמבורו, ת"ז 015695497  

שרי צור משה, ת"ז 069848570  

אוסאמה סעד, ת"ז 026175018      

חלפון טראב, ת"ז 012043824  

זיו אטיאס, ת"ז 029448297   

להלן העבירות המינהליות:  )2(

סעיף 9 לחוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט- 31989  )א( 
- עיסוק בלא רישיון;

סעיף 2 )א( לצו הגז )בטיחות ורישוי( )בטיחות ההחסנה  )ב( 
של מכלים ומכלי מחנאות במחסן גפ"מ ובמחסן עזר(, 
ומחסן  גפ"מ  מחסן  הפעלת  לעניין   - התשנ"ב-41992 

עזר בלא אישור;

סעיף 12 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הבטחת  )ג( 
ההספקה של גפ"מ(, התשמ"ט-51989 - ביצוע עבודות 
בעלי  מועסקים  באמצעות  שלא  בגפ"מ  הקשורות 

הכשרה מתאימה;

__________
1  ס"ח התשמ"ו, עמ' 108.

2   ק"ת התשס"ג, עמ' 1131.

3  ס"ח התשמ"ט, עמ' 108.

4   ק"ת התשנ"ב, עמ' 644.

5  ק"ת התשמ"ט, עמ' 1173.

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )סימון ומילוי מכלי  )ד( 
גז(, התשנ"א-61991, לעניין -

סעיף 3 -  מילוי, הולכה, הובלה, אחסון ומכירה   )1(
אחר,  גז  ספק  של  סימון  שעליו  גפ"מ  מכל  של 

בכפוף להיתר לפי כל דין;

בדרישות  גז  מכל  של  אי–עמידה   -  4 סעיף   )2(
התקן;

סעיף 5 - הכנסה למיתקן גז או החזקה של מכל   )3(
גז שעליו סימון של ספק גז, בכפוף להיתר לפי 

כל דין.

תוקפו של מינוי זה עד לביטולו או עד למועד שבו יחדל 
מינוי מפקחים שפורסם  לפי המוקדם שבהם.  לכהן בתפקידו, 

בי"פ 5394, התשס"ה, עמ' 2521 - בטל.

י' בסיוון התש"ע )23 במאי 2010(
)חמ 1923—3(  

עוזי לנדאו  
שר התשתיות הלאומיות  __________

6   ק"ת התשנ"א, עמ' 1040; התשנ"ד, עמ' 32; התשנ"ה, עמ' 1444.

הודעה על מינוי מפקחי עבודה 
לפי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954

נשים,  עבודת  לחוק  13)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ד-11954 )להלן - החוק(, אני ממנה למפקחי עבודה את 
מטה,  הרשומים  והתעסוקה  המסחר  התעשייה  משרד  עובדי 
לחוק,  13)ב(  בסעיף  כאמור  מתאימה  הכשרה  שעברו  לאחר 

לעניין פיקוח על ביצוע הוראותיו:

מס' זהותשם ושם ומשפחה

65671976אבו-מסעדאיברהים

39620323גיאמיכל

36220002סטרוגואופיר 

25412107שבתיוסי 

34436444לה גנקיאן

28960011לויגיל

39139571איברהיםאוסמה

39089727שמעוןקדוש 

32312357ישראליענת 

34841247חוסייןרני 

32423428דודמאיר

39990692אמזלגאתי

32270340אליאסיענבר

3685787גילימודריק

25674086רוביןרונן

33799214אקרגיל

31689037וולקוביץעינת

50438555חוגיחיה 

56660376אביבימירית

__________
1  ס"ח התשי"ד, עמ' 154; התש"ע, עמ' 440.
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מס' זהותשם ושם ומשפחה

314410861נודלמןאינסה 

2156893ביטוןהדס

304688278דנינואודי

28839017פרץעודד

37487618פרידנברגאביבית

28471449קולרליאור

35670884גסאןקאדרי

33977711טאהאסמאהר

31174980 בילנקוגיל

31588908מלכהשמעון 

34511089בן חמוזהבית

29869328אבו גושחוסיין

26623058קסטרולירן

38348884בן חייםשרית

66053786אחרקמשה

53096160מאורמורן

40832727מצריסהאר

050258979מקובררבקה 

28567337יהודאישרית 

27289461קרסנטיורד

2993020סויסהנטלי
י"ז בסיוון התש"ע )30 במאי 2010(

)חמ 150—3(  
בנימין בן אליעזר  

                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות 
נסיעה לעבודה וממנה 

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוראות  של  תחולתן  תורחב  כי  מצווה  אני   ,11957  - התשי"ז 
בינואר   19( התש"ע  בשבט  ד'  מיום  הכללי,  הקיבוצי  ההסכם 
בשם  הכלכליים,  הארגונים  של  התיאום  לשכת  שבין   )2010
הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  בה,  המאוגדים  הארגונים 
ההסכמים  בפנקס  שמספרו  מקצועי,  לאיגוד  האגף  החדשה, 
הקיבוציים הוא 7008/2010 וכי ההוראות המורחבות בתוספת, 
יחולו מיום  ט"ו בטבת התש"ע )1 בינואר 2010( על כל העובדים 
מוגנים  במפעלים  עובדים  למעט  אך  בישראל  והמעבידים 

כאמור בסעיף 17א לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987.

תוספת

ת ו ב ח ר ו מ ה ת  ו א ר ו ה ה
מס' הסעיף

בהסכם

עד  יהיה   1.1.2010 מיום  הנסיעה  הוצאות  החזר  שיעור   .2
23.70 ש"ח ליום עבודה.

__________
1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי   .3
לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור בסעיף 2, 
בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל 

שבו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

4.    הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס 
ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד 
למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של כמה נסיעות, 

אם קיים כרטיס הנחה כזה.

להגיע  כדי  אחד  מאוטובוס  ביותר  לנסיעה  הנזקק  עובד    .5
בהוצאות  מעבידו  להשתתפות  זכאי  עבודתו,  למקום 
בעד  גם   2 בסעיף  הנקוב  הסכום  בגבולות  הנסיעה 
השני,  באוטובוס  לנסוע  חייב  הוא  אם  הנוספת,  הנסיעה 
שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום 

עבודתו. 

האמור בסעיף זה כפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.  

החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון   .6
המעביד או מטעמו.

מוסע העובד לכיוון אחד בלבד )לעבודה, או ממנה( יהיה   
זכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל.

עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהיא אינו זכאי להחזר   .7
הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

י' בתמוז התש"ע )22 ביוני 2010(
)חמ 107—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8)ה( לחוק התקנים, 
באישורי,  החליף,  הישראלי  התקנים  מכון  כי  התשי"ג-11953, 

את התקנים הרשמיים האלה: 

ת"י 20 חלק 1 - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות, מדצמבר 2001.

במקומו יבוא: 

ת"י 20 חלק 1 - מנורות: דרישות כלליות ובדיקות, מיוני 2010. 

ת"י 644 - מגעונים, מדצמבר 1986.

יבוא במקומו: 

ת"י 61095 - מגעונים אלקטרומכניים לשימוש ביתי ולשימושים 
דומים, מיוני 2010. 

תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. 

כ' בסיוון התש"ע )2 ביוני 2010(
)חמ 95—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
__________                     שר התעשייה המסחר והתעסוקה

1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.

אכרזה בדבר הסרת רשמיות מתקנים ישראליים
לפי חוק התקנים, התשי"ג-1953

התשי"ג- התקנים,  לחוק  8)ה(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות  ובהסכמת שר התשתיות הלאומיות   ,11953

__________
1  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשנ"ח, עמ' 52.
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עם נציגי היצרנים והצרכנים, אני מכריז על ביטול רשמיותם 
של התקנים הישראליים האלה:

ת"י 474 - כבלים, פתילים ומוליכים מבודדים חשמליים למתח 
נומינלי עד 1,000 וולט: שיטות בדיקה, מיוני 1973 ותיקון טעות 
מדצמבר 1977, גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 1978, גיליון תיקון 

מס' 2 מפברואר 1980 וגיליון תיקון מס' 3 מדצמבר 1982. 

ת"י 1331 - ספקי כוח קטנים, מינואר 1996 ותיקון מדצמבר 1998. 

תחילתה של אכרזה זו ביום פרסומה. 

ג' בסיוון התש"ע )16 במאי 2010(
)חמ 95—3(  

בנימין )פואד( בן אליעזר  
                                         שר התעשייה המסחר והתעסוקה

מינוי ועדה ענפית לענף זיתי השמן 
לפי חוק מועצת הצמחים )ייצור ושיווק(, התשל"ג-1973 
ותקנות מועצת הצמחים )ייצור ושיווק( )דרכי מינוי חברי 

המועצה וחברי ועדות ענפיות( )תיקון(, התש"ע-2010

מועצת הצמחים  לחוק  10א)א(  סעיף  לפי  בתוקף סמכותי 
)ייצור ושיווק(, התשל"ג-11973, ולפי תקנה 2 לתקנות מועצת 
וחברי  המועצה  חברי  מינוי  )דרכי  ושיווק(  )ייצור  הצמחים 
מועצה  ממנים   אנו  התש"ע-22010,  )תיקון(,  ענפיות(  ועדות 

זמנית, בהרכב כמפורט להלן:  

נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר,  ג'מאל מדלג', ת"ז 058928235 
- יושב ראש;

ת"ז  פורזיקי,  מרק  והתעסוקה,  המסחר  התעשייה  שר  נציג 
013351220 - סגן יושב ראש;

ת"ז  אלשיך,  סלמאן  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד  עובד 
;035845445

משווק שמן זית, ג'ריס ג'השאן, ת"ז 021085212;

יצרן שמן זית, דליה גלמונד, ת"ז 007773161;

שישה מגדלי זיתים לשמן, שלושה מקרב מגדלי הבעל ושלושה 
מקרב מגדלי השלחין, לאחר התייעצות עם ארגוני מגדלי 

זיתים:

מגדלי בעל:

עלי מאזן בדראן , ת"ז 056288550  

יוסף סוהיל אליאס , ת"ז 020065652  

מוחמד עז אל דין, ת"ז 050371012  

מגדלי שלחין:

רן בן–נון, ת"ז 057716821  

משה ברוקנטל, ת"ז 050358860  

אליהו כהן, ת"ז 050817022    

ט"ו בתמוז התש"ע )27 ביוני 2010(
)חמ 147—3(  

שלום שמחון  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  __________

1  ס"ח התשל"ג, עמ' 310; התשס"ג, עמ' 436.

2  ק"ת התש"ע, עמ' 956.

מינוי קצינות מבחן לנוער
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן 

לנוער, לעניין החוק האמור:

נעמי ורהפטיג, ת"ז 036614824, במחוז ירושלים;

בתיה חנן, ת"ז 058843848, במחוז תל-אביב והמרכז.

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(
)חמ 141—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים
 1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,

   עמ' 88.

מינוי פקידת סעד מחוזית
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
 ,022745939 ת"ז  דנדקר,  ענת  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 

לפקידת סעד מחוזית במחוז הדרום, לעניין החוק האמור.

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(
)חמ 142—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52.

מינוי פקידות סעד
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
סעד  לפקידות  מטה  הרשומות  את  ממנה  אני  התש"ך-11960, 

לעניין החוק האמור:

אילת קריסה, ת"ז 057509358 - בעיריית פתח תקוה;  )1(

מינויה הקודם בטל2;  

צופית צפורה גורן, ת"ז 059819755 - במועצה מקומית שגב   )2(
שלום;

מינויה הקודם בטל3.

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(
)חמ 142—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התש"ך, עמ' 52.

2  י"פ התשס"ג, עמ' 716; התשס"ט, עמ' 2337.

3  י"פ התשנ"ד, עמ' 247.

מינוי חברה בוועדת ערר
לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק שירותי הסעד, התשי"ח-
ממנה  אני  המקומית,  הרשות  עם  התייעצות  ולאחר   ,11958

__________
1  ס"ח התשי"ח, עמ' 103.
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לחברה  ציבור,  נציגת   ,024588311 ת"ז  גדקר,  חזות  אביבה  את 
בוועדת ערר במחוז הדרום, לפי החוק האמור.

תוקף המינוי יהיה למשך שלוש שנים מיום חתימתו.

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(
)חמ 1082—3(  

יצחק הרצוג  
                                       שר הרווחה והשירותים החברתיים

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

בתוקף סמכותי לפי סעיף 187)ב( לחוק סדר הדין הפלילי 
]נוסח משולב[, התשמ"ב-11982, אני ממנה את איילת רצון , ת"ז 

024360729, לערוך תסקירים לעניין הסעיף האמור. 

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(
)חמ 2759—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשנ"ה, עמ' 152.

הכרה במוסדות, בתארים ובתעודות גמר לעניין 
כשירות לעבודה סוציאלית

לפי חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996

העובדים  לחוק  ו–)3(  9)א()2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולאחר התייעצות עם המועצה   הסוציאליים, התשנ"ו-11996, 
לעבודה סוציאלית, אני מכיר במוסדות להשכלה גבוהה  מחוץ 
הניתנים  הגמר  ובתעודות  בתארים  להלן,  המצוינים  לישראל 

על ידם לעניין כשירות  לעבודה סוציאלית:

תואר מוסמך בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת דויסברג-  .1
אסן, גרמניה.

-Master of Social work from  Universität  Duisburg -  
                         Essen, Germany.

דיפלומה בעבודה סוציאלית מבית הספר הגבוה  באזלינגן,   .2
גרמניה.

Diplom  from Hochschule Esslingen, Germany.  

מהאוניברסיטה  סוציאלית  בעבודה  מוסמך  תואר   .3
הממלכתית ההומניטרית ע"ש פטר מוגילייב, אוקראינה.

  Master of Social Work from The Humanitary State  
 University peter Mogila Nikolayev, Ukraine.

כ"ח בסיוון התש"ע )10 ביוני 2010(
)חמ 2795—3(  

יצחק הרצוג  
__________                   שר הרווחה והשירותים החברתיים

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מחוזית חלקית 
למחוז המרכז

לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
לסעיף  בהתאם  כי  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965  והבניה, 

108)ג( לחוק, אושר שינוי מס' 19 לתכנית מיתאר מחוזית, מחוז 
המרכז, תמ"מ/21/3 - מע"ר יבנה.

התכנית הופקדה בהתאם לסעיף 88 לחוק.

הודעה על ההפקדה פורסמה בילקוט הפרסומים 5993, עמ' 
5526, מיום י"א באלול התשס"ט )31 באוגוסט 2009(.

נמצאת  אושרה,  היא  שבה  בצורה  האמורה,  התכנית 
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז המרכז, קרית הממשלה, 
רח' הרצל 91, רמלה, בטל' 08-9788459/60/61 ובארכיב מינהל 
ירושלים,  גוריון,  בן  קרית   ,2 קפלן  רח'  הפנים,  משרד  התכנון, 
בלא  בה,  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,02-6701556/646 בטל' 
תשלום בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, 

ובתיאום מראש.

ניתן לרכוש עותק מודפס או קובץ ממוחשב )תקליטור( של 
משרד  של  הגאוגרפי-תכנוני  המידע  במרכז  התכנית,  מסמכי 
 .16.00-9.00 בשעות  א'-ה',  בימים   ,03-9298115 בטל'  הפנים, 
www.moin. :מידע נוסף - באתר האינטרנט של משרד הפנים
)בעמוד  גאוגרפי-תכנוני  מידע  מרכז  הכותרת:  תחת   gov.il

השער(. 

י' בניסן התש"ע )25 במרס 2010(
)חמ 697—3(  

גבריאל מימון  
יושב ראש המועצה הארצית  

לתכנון ולבניה                        

 הודעה על החלטה על בדיקת בקשה להארכת
היטל היצף

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

היטלי  לחוק  32לג)א()6(  לסעיף  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, כי בתוקף 
בתמוז  ד'  ביום  החלטתי  לחוק  32כח)א(  סעיף  לפי  סמכותי 
התש"ע )16 ביוני 2010(, לבדוק את בקשת חברת גמל מפעלים 
שהוטל  ההיצף  היטל  להארכת  בע"מ  שריד  השחזה  לאופני 
 - )להלן  מסין העממית  והשחזה  חיתוך  דסקיות  יבוא של  על 

הבקשה(.

נושא הבדיקה הוא טובין המסווגים בפרט המכס 68.04.2290 
לפי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ז-

.22007

צד  רשאי  לחוק  ו–27)א(  26)ד(  32ל,  לסעיפים  בהתאם 
מעוניין כהגדרתו בסעיף 4 לחוק לפנות אלי, בתוך 7 ימים מיום 
זו, בבקשה לקבל העתק מהתלונה ומהחלטתי,  פרסום הודעה 
וכן להגיש לידי את תגובתו בכתב לתלונה, בתוך 30 ימים מיום 

שהומצאו לו העתקים כאמור.

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

ייקבע כי הוא חסוי.

בדיקת  על  ומההחלטה  מהתלונה  גלוי  עותק  לקבלת 
הבקשה, להגשת תגובה או לכל בירור אחר, ניתן לפנות אלי לפי 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ז, עמ' 57.  2
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המען: משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, 
ירושלים 91036; טל' 02-6662621/2; פקס' 02-6662939.

ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010(
)חמ 383—3(

ראובן פסח  
הממונה על היטלי סחר  

 הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על
ייבוא בהיצף

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

היטלי  לחוק  32לג)א()1(  לסעיף  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, כי בתוקף 
סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק החלטתי לפתוח בחקירה בעניין 
ונועם אורים  )1997( בע"מ  תלונת החברות עופרטקס תעשיות 
תעשיות )1993( בע"מ על יבוא בהיצף של בד לא ארוג מגרמניה 

)להלן - התלונה(.

המכס  בפרט  המסווגים  טובין  הוא  החקירה  נושא 
על  קניה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  צו  לפי   63.07.1000/2

טובין, התשס"ז-22007.

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

שהומצאו לו העתקים כאמור.

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

ייקבע כי הוא חסוי.

פתיחה  על  ומההחלטה  מהתלונה  גלוי  עותק  לקבלת 
בחקירה, להגשת תגובה או לכל בירור אחר, ניתן לפנות אלי לפי 
המען: משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, 

ירושלים 91036; טל' 02-6662621/2; פקס' 02-6662939.
כ"ב בתמוז התש"ע )4 ביולי 2010(

)חמ 383—3(
ראובן פסח  

הממונה על היטלי סחר  __________
ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662; התשס"ט, עמ' 5.  1

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ז, עמ' 57.  2

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין הארכת היטל היצף
לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

היטלי  לחוק  32לג)א()6(  לסעיף  בהתאם  בזה  מודיע  אני 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991 )להלן - החוק(, כי בתוקף 
י"ב  ביום  החלטתי  לחוק  ו–32ל  32כו)ב(  סעיפים  לפי  סמכותי 
בתמוז התש"ע )24 ביוני 2010( לפתוח בחקירה בעניין הארכת 
עץ  לוחות  יבוא  על  היצף  )היטל  סחר  היטלי  צו  של  תוקפו 
התש"ע- שעה(,  )הוראת  העממית(  מסין  מצופים  מעובדים 

22010 )להלן -הצו(.

עד  בתוקפו  הצו  יעמוד  לחוק  )ה(  32כו  לסעיף  בהתאם 
לקבלת החלטה ביד שר התעשייה המסחר והתעסוקה בעניין 

הארכת תוקפו.
__________

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

ק"ת-שיעורי מק"ח, התש"ע, עמ' 263.  2

ק"ת-שיעורי מק"ח, התשס"ז, עמ' 57.  3

המכס  בפרט  המסווגים  טובין  הוא  החקירה  נושא 
 ,4/0113.21.44  ,6/0041.11.44  ,8/0031.11.44  ,0/0021.11.44
על  קניה  ומס  והפטורים  המכס  תעריף  צו  לפי   0/0193.21.44

טובין, התשס"ז-32007.

בהתאם לסעיף 32כח לחוק רשאים יבואן, יצרן ויצואן של 
בסעיף  כאמור  גורם  או  מעוניין  צד  כל  וכן  האמורים  הטובין 
זו, לקבל  31)1( לחוק לבקש בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה 
העתק מהחלטתי, וכן להגיש לידי את תגובתם בכתב להחלטה, 

בתוך 30 ימים מיום שהומצא לו העתק כאמור.

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

ייקבע כי הוא חסוי.

פתיחה  על  ומההחלטה  מהתלונה  גלוי  עותק  לקבלת 
בחקירה, להגשת תגובה או לכל בירור אחר, ניתן לפנות אלי לפי 
המען: משרד התעשייה המסחר והתעסוקה, רח' בנק ישראל 5, 

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

כ"ב בתמוז התש"ע )4 ביולי 2010(

)חמ 383—3(
ראובן פסח  

הממונה על היטלי סחר  

הודעה על רישום בקשה לאישור הסדר כובל
לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988  

בהתאם לסעיף 7)ב( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-
11988 )להלן - החוק(, אני מודיעה כי נרשמה בקשה לאישור 

הסדר כובל כדלקמן:

הצדדים להסדר:

סופרגז, חברה ישראלית להפצת גז בע"מ  )להלן - סופרגז(.

החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ )להלן -אמישרגז(

הנכס או השירות נושא ההסדר:

צנרת להולכת גז פחמימני מעובה )גז בישול(.

מהות הכבילה:

מיזם משותף להנחת הצנרת והפעלתה באמצעות אפיקי 
גז בע"מ שבבעלות סופרגז ואמישרגז.

בהתאם לסעיף 8)ב( לחוק, אדם העלול להיפגע מההסדר 
לבית  להגיש  רשאים  צרכני,  ארגון  וכן  עסקי  איגוד  הכובל, 
הדין להגבלים עסקיים התנגדות מנומקת בכתב להסדר, בתוך 

שלושים ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

ההסדר האמור פתוח לעיון הציבור )למעט הקטעים אשר 
הוטל עליהם חיסיון על פי החלטת בית הדין להגבלים עסקיים 
מיום ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010( בתיק ה"כ 47628-03-10 
בתיק ה"ע - 8096, במשרד רשות ההגבלים העסקיים, רח' כנפי 

נשרים 22, קומה ג', ירושלים, בשעות העבודה הרגילות.

ט' בתמוז התש"ע )21 ביוני 2010(
)חמ 3-680(  

                                           רונית קן
הממונה על הגבלים עסקיים  

__________
1 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128.
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 הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

צמחים,  זני  של  מטפחים  זכות  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
החלטתי  כי  מודיעה  אני  החוק(,   - )להלן  התשל"ג-11973 
להעביר למועצה לזכויות מטפחים את הבקשות לרישום זכות 

מטפחים שלהלן:

מספר הבקשה: 4226/09
שם המבקש: משתלת ניר, כפר הס

שם המטפח: ניצן ניר
שם הגידול: פרח שעווה

תאריך הבקשות: 30/11/2009
)EARLY OFIR( השם המוצע לזן: ארלי אופיר

תיאור הזן ותכונותיו: פרח יחיד, קוטר פרח בינוני, צבע עיקרי 
של עלי הכותרת ביום הפתיחה - לבן, צבע עיקרי של עלי 
הכותרת 10 עד 14 ימים לאחר הפתיחה - לבן, צבע עיקרי 
עלי  לבן,   - הפתיחה  אחרי  שבועות   4 הכותרת  עלי  של 

גביע בעלי שוליים חלקים. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4256/10 עד מס' 4260/10
Sun World International, LLC :שם המבקש

מיוצג על ידי: ריינהולד כהן ושות'
תאריך הבקשות: 10/03/2010

מספר הבקשה: 4256/10
Terry A. Bacon, David W. Cain :שם המטפח

שם הגידול: שזיף
SUPLUMTHIRTYSEVEN :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: עץ - גובה: כ–3 מטר, רוחב נוף: כ–5 מטר; 
גזע - קוטר: כ–18 ס"מ; עלה - צורה: אליפטית, עלה - צבע 
צד עליון: ירוק-צהוב )147A(, צבע צד תחתון: ירוק-צהוב 
)147B(; פרח - קוטר: כ–25 מ"מ, פרח - עומק: כ–10 מ"מ; 

מועד פריחה - מקדים; זמן הבשלה לקטיף - מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4257/10
 David W. Cain, Terry A. Bacon :שם המטפח

שם הגידול: שזיף
SUPLUMTHIRTYEIGHT :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: עץ - גובה: כ–3.5 מטר; גזע - קוטר: כ–15 
ס"מ; עלה - צורה: אליפטית, עלה - צבע צד עליון: ירוק-
פרח   ;)146B( ירוק-צהוב  תחתון:  צד  צבע   ,)147A( צהוב 
הבשלה  זמן  מקדים;   - פריחה  מועד  מ"מ;  כ–26  קוטר:   -

לקטיף - מוקדם.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4258/10
Michael J. Striem, David W. Cain :שם המטפח

שם הגידול: גפן
SUGRATHIRYFOUR :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: נצר צעיר - פתיחת הקצה: פתוח למחצה; 
פרח - אברי מין: איברים זכריים ונקביים מפותחים; עלה 
האונות  סידור   - בוגר  עלה  חמש,  אונות:  מספר   - בוגר 
מועד  לרווחה;  פתוח  לפטוטרת:  הטרף  חיבור  בנקודת 

תחילת הבשלת גרגר - מאוחר; גרגר - צורה: מעוגל, גרגר 
- צבע קליפה: אדום, גרגר - אנטוציאנין בציפה: אין או 
חלש מאוד, גרגר - טעם: אין, גרגר - יצירת זרעים: באופן 

בסיסי בלבד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4259/10
Terry A. Bacon, David W. Cain :שם המטפח

שם הגידול: שזיף
SUPLUMTHIRTYONE :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: עץ - גובה: כ–3 מטר, רוחב נוף כ–4.3 מטר; 
גזע - קוטר: כ–17 ס"מ; עלה - צורה: אליפטית, עלה - צבע 
צד עליון: ירוק )136A(, צבע צד תחתון: ירוק )136C(; פרח 
- קוטר: כ–20 מ"מ, פרח - עומק: כ–10 מ"מ; מועד פריחה 

- בינוני; זמן הבשלה לקטיף - בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4260/10
Michael J. Striem :שם המטפח

שם הגידול: גפן
SUGRATHIRYFIVE :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: נצר צעיר - פתיחת הקצה: פתוח; פרח 
- אברי מין: איברים זכריים ונקביים מפותחים; עלה בוגר 
- מספר אונות: שבע, עלה בוגר - סידור האונות בנקודת 
תחילת  מועד  לרווחה;  פתוח  לפטוטרת:  הטרף  חיבור 
הבשלת גרגר-– מאוחר; גרגר - צבע קליפה: צהוב-ירוק, 
גרגר - אנטוציאנין בציפה: אין או חלש מאוד, גרגר - טעם: 

מוסקט, גרגר - יצירת זרעים: באופן בסיסי בלבד.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4261/10
Elsner pacjungpflanzen GbR :שם המבקש

Wilhelm Elsner :שם המטפח
מיוצג על ידי: ייצוג מטפחי פרחים בישראל בע"מ

שם הגידול: פלרגוניום
תאריך הבקשה: 15/03/2010

Pacyell :השם המוצע לזן
First Yellow :כינוי הזן

תיאור הזן ותכונותיו: פרח - סוג: כפול; עלה כותרת תחתון - 
.)002C( צבע החלק האמצעי של הצד העליון: צהוב

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4262/10
  Suntory Flowers Ltd :שם המבקש

T. Ruys :שם המטפח
מיוצג על ידי: ייצוג מטפחי פרחים בישראל בע"מ

שם הגידול: מנדווילה
תאריך הבקשה: 15/03/2010

SUNPARASUJI :השם המוצע לזן
Sundaville ® Red Star :כינוי הזן

תיאור הזן ותכונותיו: צמח- מטפס; גבעול - אורך: כ–77.5 ס"מ, 
קוטר: כ–2.4 מ"מ; עלה - צורה: אליפטי, עלה - צבע: ירוק 
)137A(; פרח - צורה: משפך, פרח - קוטר: כ–7.6 ס"מ, פרח 
- צבע: 53A, באופן חלקי 53C עם פסים בצבע 155C; מועד 

פריחה - בינוני.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

__________
1  ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשמ"ד, עמ' 23; התשנ"ו, עמ' 92.
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מספר הבקשה: 4264/10
Nunhems :שם המבקש

Coert Engels :שם המטפח
מיוצג על ידי: סורוקר אגמון, עו"ד

שם הגידול: פלפל
תאריך הבקשה: 22/03/2010
BRENDA :השם המוצע לזן

NUN 5051 PP :כינוי הזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח - פרק מקוצר בחלק העליון: קיים; 
פרח - נטיית העוקץ: לא זקוף; פרי - צבע טרום הבשלה: 
ירוק, פרי - צורה אורכית עיקרית: מרובע, פרי - צבע בזמן 
הבשלה: אדום, פרי - מספר לשכות: 3 ו–4, פרי - קפסאיצין 
P0, P1, P1-2 לסוגים TMV–בשחלה - לא קיים, עמידות ל 
P1-2-3 קיים, עמידות ל–PVY לסוגים P0, P1: אין, לסוג 

P1-2: לא נבדק.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4265/10
.Molter B.V :שם המבקש

Remy Lubbe :שם המטפח
מיוצג על ידי: ריינהולד כהן ושות'

Penstemon schmidel :שם הגידול
תאריך הבקשה: 25/03/2010

Red Riding Hood :השם המוצע לזן
תיאור הזן ותכונותיו: צמח - גובה: כ–60 ס"מ; גבעול - אורך: 
ירוק  צבע:   - עלה  אליפטית,  צורה:   - עלה  ס"מ;  כ–25 

.45D 137(; תפרחת - סוג: אשכול; פרח - צבע: אדוםA(
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מבקשה מס' 4266/10 עד מס' 4270/10
מיוצג על ידי: ייצוג מטפחי פרחים בישראל בע"מ ו/או מיכה 

פרוכטר
תאריך הבקשות: 04/05/2010

מספר הבקשה: 4266/10
Louise )Aka Lana( Mitchell :שם המבקש
Louise )Aka Lana( Mitchell :שם המטפח

שם הגידול: Actinotus Helianthi )פלנל פלוור(
White Romance :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: צמח - גובה: כ–97.7 ס"מ; גבעול - אורך: 
כ–97.7 ס"מ; גבעול - שעירות: קיימת, עלה - סוג: מורכב, 
עלה - צבע: N`138B; פרח - אורך חפה: כ–38.3 מ"מ, פרח 
- צורת חפה: דמוי רומח, פרח - קיפול חפה: מקופל מאוד, 
פרח - צורת קצה חפה: חד, פרח - צבע: לבן; מועד פריחה 

- בינוני; מועד קטיף - בינוני. 
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4267/10
.Florist de Kwakel B.V :שם המבקש
.Florist de Kwakel B.V :שם המטפח

שם הגידול: גרברה
FIRESTARTER :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת - סוג: חצי מלא; פרחים לשוניים 
)30B(, קרקפת - דיסק  חיצוניים - צבע צד פנימי: כתום 

שחור: לא קיים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4268/10
.Florist de Kwakel B.V :שם המבקש

.Florist de Kwakel B.V :שם המטפח
שם הגידול: גרברה

BRILLIANCE :השם המוצע לזן
תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת - סוג: חצי מלא; פרחים לשוניים 
דיסק   - קרקפת   ,)6C( צהוב  פנימי:  צד  צבע   - חיצוניים 

שחור: קיים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4269/10
.Florist de Kwakel B.V :שם המבקש
.Florist de Kwakel B.V :שם המטפח

שם הגידול: גרברה
INTENSE :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת - סוג: חצי מלא; פרחים לשוניים 
 - קרקפת   ,)58B( כהה  ורוד  פנימי:  צד  צבע   - חיצוניים 

דיסק שחור: קיים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

מספר הבקשה: 4270/10
.Florist de Kwakel B.V :שם המבקש
.Florist de Kwakel B.V :שם המטפח

שם הגידול: גרברה
COLT :השם המוצע לזן

תיאור הזן ותכונותיו: קרקפת - סוג: חצי מלא; פרחים לשוניים 
דיסק   - קרקפת   ,)45A( אדום  פנימי:  צד  צבע   – חיצוניים 

שחור: קיים.
ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

המבקש להתנגד לבקשה בהתאם לסעיף 23 לחוק יגיש את 
התנגדותו לידי הדס נחום במשרדי המועצה לזכויות מטפחים, 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.

לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור בדבר מסירת מסמכי 
זני  ההתנגדות בהתאם לתקנה 12 לתקנות זכות מטפחים של 

צמחים, התשל"ד-21974.

י"ח בסיוון התש"ע התש"ע )31 במאי 2010(

)חמ 235—3(
מיכל גולדמן  

רשם זכויות מטפחים  

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה לפי סעיף 19

 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943
ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
אישורה  בדבר  שהודעה  התכנית(,   - )להלן  פת/1236  מס' 
פורסמה בילקוט הפרסומים 2187, התשל"ו, עמ' 1069, מצהירה 
 - )להלן  תקוה  פתח  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, 
אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
לקניינה  תהיה   ,913 עמ'  התש"ע,   ,6031 הפרסומים  בילקוט 
הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תוספת

פתח תקוה - גוש 6713, רח' דגל ראובן, ח"ח 26, בשטח של 
627 מ"ר, לשב"צ.

בעיריית  המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקד  התכנית  העתק 
פתח תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ח באדר התש"ע )14 במרס 2010(
)חמ 3-4(

יצחק אוחיון  
יושב ראש הוועד'ה המקומית  

לתכנון ולבניה פתח תקוה  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף 
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבניה, 
מס' ג/4427 )להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
בזה  מצהירה   ,1208 עמ'  התשמ"ח,   ,3537 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה(,   - )להלן  נהריה  ולבניה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
)רכישה לצורכי ציבור(,  בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות 
21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר 
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הגמור  לקניינה  תהיה   ,4839 עמ'  התשמ"ט,   ,5852 הפרסומים 

והמוחלט של עיריית נהריה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תוספת

השטחים הכלולים בתכנית: גוש 18134 -

שטח ההפקעה במ"רחלק מחלקה

  כ–1412,332

כ–156,513

הייעוד: שטח ציבורי.

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה בעיריית נהריה, 
וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"א בסיוון התש"ע )3 ביוני 2010(
)חמ 3-4(

אורן סודאי  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבניה נהריה  

תיקון טעות
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  בהודעה 
שפורסמה  פת/2005/ב,  תכנית  לענין   ,1943 ציבור(,  לצורכי 
במקום  בתוספת,   ,3176 מ'  התש"ע,   ,6093 הפרסומים  בילקוט 
"ח"ח 41 )ח"ח ישנה 18(" צריך להיות "ח"ח 41 )ח"ח ישנה 21(".

)חמ 2—3(

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית ברמה 
מפורטת מס' 12827

 שם התכנית: בנייני דירות חדשים )210 יח"ד( 
 ושימור בניין קיים, רח' גד, פינת רח' חלץ,

שכ' גאולים
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
ברמה מפורטת מס' 12827, שינוי לתכניות 3770, 5166, 1969, 62.

איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים 
בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

גד.  רחוב  ירושלים.  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
שכונת גאולים. השטח ממערב לרחוב גד ומדרום לרחוב חלץ. 
לפי  הכל   .Y220/650 קואורדינטה   ,X629/325 קואורדינטה 
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול. גושים וחלקות: מוסדר:
גוש: 30002, חלקות במלואן: 18 - 21, 56, 57, 61, חלקי חלקות: 

.58 ,35 ,12

מבנים   9 להקמת  תכנונית  יצירת מסגרת  מטרת התכנית: 
חדשים והסבת שימוש במבנה לשימור, לבניית 210 יח"ד.

הקרקע  ייעודי  במערך  שינוי  א.  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ד'. מגורים  לאזור  מיוחד   1 מגורים  מאזור   )1 להלן:   כמפורט 
 2( ממוסד לאזור מגורים ד'. 3( מאזור מגורים 1 ומוסד לשפ"פ.
לשצ"פ. משולבת  מדרך   )5 לשצ"פ.  ציבור  לבנייני  משטח   )4
בשטח  חדשים  מבנים   9 להקמת  למגורים  מגרשים  קביעת  ב. 
התכנית, נוסף על מבנה קיים. ג. קביעת השימושים המותרים 
בשפ"פ. המותרים  השימושים  קביעת  ד.  ד'.  מגורים   באזור 
ה. קביעת השימושים המותרים בשצ"פ. ו. קביעת השימושים 
לשימור  הוראות  קביעת  ז.  ציבור.  לבנייני  בשטח  המותרים 
גדר/מדרגות/מבנה  בגין  הוראות  קביעת  ח.   .6 גד  ברח'  מבנה 
לעקירה/לשמירה. עצים  בגין  הוראות  קביעת  ט.   להריסה. 
י. קביעת הוראות לשטח עם זיקת הנאה. יא. קביעת קווי בניין 
איחוד  יב.  לבניה.  המיועדים  המגרשים  מן  אחד  לכל  מרביים 

וחלוקה מחדש. יג. קביעת שלבי ביצוע.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2661 עמ'  התשס"ט,   ,5925 הפרסומים  ובילקוט   30/01/2009

בתאריך 05/03/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טל' 02-6290222, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ירושלים, כיכר ספרא 1, ירושלים, טל' 02-6296811, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

רות יוסף  
יושבת ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים  
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מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה 
רצ/מק/4/42/6/1",  מס'  מיתאר  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכניות רצ/1/1, רצ/42/6/1, רצ/1/1/ג.

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
יהודה לוי 16 - גוש 3932, חלקה 166 בשלמותה.

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' יח"ד מ–7 יח"ד ל–9 
יח"ד; ב( שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט; ג( שינוי קווי בניין 

לצורך מרפסות פתוחות; ד( הקלה במס' קומות ושטחי בניה.

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבניה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .03-9547577 טל' 
רח'  הממשלה,  קרית  המרכז,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 

הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444.

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבניה ראשון לציון  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי רמת נגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 
מס' דר/20/מבט/101

שם התכנית: עיר הבהדי''ם, קרית ההדרכה של צה''ל
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבניה, 
לפי  אישור   ,101/02/20 לתכנית  שינוי  דר/20/מבט/101, 

תממ23/14/4/א.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי 
היתרים או הרשאות.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: האתר נכלל בתחום 
שטחי המועצה האזורית רמת נגב. האתר נמצא מדרום מזרח 
 40 כביש  ידי  על  ממערב  תחום  התכנון  אזור  הנגב.  לצומת 
מס'  כביש  ידי  על  וממזרח  מצפון  שבע-ניצנה,  באר  בקטע 
224 המוביל מצומת הנגב לירוחם, ובדרום קו מפריד בין אזור 
לכביש באר שבע-ניצנה מתוכנן  המחנה לשטחי אש. ממזרח 
תוואי למסילת רכבת עתידית, אשר תכלול תחנת רכבת סמוכה 
לכניסה הראשית למחנה. אזור צומת הנגב מיועד לפי תכניות 
ואת כביש   6 שונות לקלוט את הקצה הדרומי של כביש מס' 
מס' 80 העובר לכיוון ערד. קואורדינטה X185.250, קואורדינטה 
Y552.000. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות: גוש: 39072, חלקי חלקות: 1, 4. גוש: 39795, חלקי 
חלקות: 2, 5. גוש: 39796, חלקי חלקות: 1, 4, 5.

מטרת התכנית: הקמת מחנה צבאי/מיתקן ביטחוני.

ההנחיות  העקרונות,  קביעת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
שימושי  מערך  קביעת   .2 המחנה.  ופיתוח  לבינוי  והמגבלות 
קביעת   .4 המותרות.  התכליות  קביעת   .3 הראשיים.  הקרקע 
נפח הבינוי וגובה המבנים שייבנו בפרויקט. 5. קביעת עקרונות 
לשירות  הראשיים  המיתקנים  ומיקום  ההנדסית  התשתית 
בניה. להיתרי  בקשה  הגשת  נוהל  קביעת   .6 המחנה.   צורכי 
7. הקלה בקו בניין מדרך ראשית מס' 224 - קו בניין של 40 מ' 
ייעוד מאזור חקלאי למחנה  0( בעבור שינוי  בניין  )קו  מהציר 
צבאי בעבור גדרות, דרכים, עבודות פיתוח ותשתית. 8. הקלה 
בקו בניין מדרך ראשית מס' 224 - קו בניין של 60 מ' מהציר )20 
מ' מקצה זכות הדרך( בעבור שינוי ייעוד מאזור חקלאי למחנה 
צבאי בעבור בניה. 9. קביעת ייעוד דו–שכבתי על שטח מיועד 
וייעודי       ,2 מס'  שינוי  תמ"א10/23,  לפי  רכבת  מסילת  לתכנון 

קרקע של קרית ההדרכה.

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 ,2298 עמ'  התשס"ט,   ,5913 הפרסומים  ובילקוט   09/01/2009

בתאריך 05/02/2009.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,84100 באר שבע   ,4 רח' התקוה  מחוז הדרום,  ולבניה  לתכנון 
טל' 08-6263799, וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה 
רמת נגב, טל' 08-6564129, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אבי הלר  
יושב ראש הוועדה המחוזית  
לתכנון ולבניה מחוז הדרום  

מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר הפקדת תכנית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבניה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נתיבות  ולבניה 
מחוז הדרום מופקדת "תכנית מס' 22/מק/2062", שינוי לתכנית 

.122/03/22

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, שכ' נווה נוי 
- גוש 39698 מוסדר )חלק מהגוש(, חלקות 25-17, 30, 35, 39, 40 

בשלמותן, ח"ח 16, 26, 31, 36, 44, 47.

מ'  מ–5  צדי  בניין  בקו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–4.5 מ'; ב( שינוי הוראות והנחיות בניה בדבר בינוי: 1( הגדלת 
תכסית קרקע; 2( שינוי מרווחי בניה; ג( העברת זכויות בניה לא 
מנוצלת ממגרשים 101A ו–104A למגרש 1000, כמפורט להלן: 
932.72 מ"ר ממגרש 101A, 924.90 מ"ר ממגרש 104A; ד( הגדלת 
מס' יחידות הדיור למגרש 1000 מ–48 יח"ד ל–60 יח"ד בלא הגדלת 
סך כל השטחים למטרות עיקריות; ה( אישור לבליטת מרפסות 
לקדמי;  מ'  ו–0.5  צדי,  בניין  לקו  מעבר  אחד  מטר  של   למרחק 
ו( העברת 460 מ"ר שטחי שירות המותרים מתחת לקרקע אל 

מעל הקרקע לקומות עליונות.

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  פרסומה של ההודעה המאוחרת  מיום  ימים  חודשיים  בתוך 
ולבניה  הפרסומים בעיתונים למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 

נתיבות, כיכר צרפת 1, טל' 08-9938757.
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

יחיאל זהר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבניה נתיבות  

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:
אגודה   - והערבה  הנגב  ביטוח  אחזקות  האגודה:  שם   )1(

שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005345-4.  

המען: רח' החרוץ 67060 6.  
תאריך רישום: י"ג בסיוון התש"ע )26 במאי 2010(.  

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

חקלאית  שיתופית  אגודה   - שלומית  האגודה:  שם   )2(
להתיישבות קהילתית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005346-2.  
המען: רח' פארן 5, ירושלים.  

תאריך רישום: ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה להתיישבות קהילתית.  
שם האגודה: עדר בגולן - אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )3(

מס' האגודה: 57-005347-0.  
המען: בוקעתא, ת"ד 12437, רמת הגולן 3220.  

תאריך רישום: ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
שיתופית  אגודה   - נחמיה  שדה  אנרגיות  האגודה:  שם   )4(

חקלאית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005348-8.  

המען: שדה נחמיה, ד"נ גליל עליון 12145.  
תאריך רישום: ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010(.  

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

אגודה   - ביטוח  אחזקות  קיבוצים  משקי  האגודה:  שם   )5(
שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005349-6.  
המען: רח' מיטב 11, תל–אביב-יפו 67898.  

תאריך רישום: ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
אגודה   - מירב  פרוייקטים  וייזום  ניהול  האגודה:  שם   )6(

שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005350-4.  

המען: מירב, ד"נ גלבוע 10148.  
תאריך רישום: ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010(.  

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

שיתופית  אגודה   - לביא  רהיטים  תעשיות  האגודה:  שם   )7(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005351-2.  
המען: לביא, ד"נ גליל תחתון 15267.  

תאריך רישום: ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
אגודה   - הגליל  בלב  לביא  אורחים  מלון  האגודה:  שם   )8(

שיתופית חקלאית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005352-0.  

המען: לביא, ד"נ גליל תחתון 15267.  
תאריך רישום: ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010(.  

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

יצרני חלב גליל מערבי - אגודה שיתופית  שם האגודה:   )9(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005353-8.  
המען: אזור התעשייה, עכו.  

תאריך רישום: ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
 - גלבוע  קיבוץ מעלה  קרן מילואים לחברי  שם האגודה:   )10(

אגודה שיתופית לניהול בע"מ.
מס' האגודה: 57-005354-6.  

המען: מעלה גלבוע, ד"נ גלבוע 19145.  
תאריך רישום: ד' בתמוז התש"ע )16 ביוני 2010(.  

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

שיתופית  אגודה   - הגולן  פירות  אחזקות  האגודה:  שם   )11(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005355-3.  
המען: ד"נ צפון הגולן 12436.  

תאריך רישום: י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
שם האגודה: שמרת אנרגיה מתחדשת - אגודה שיתופית   )12(

חקלאית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005356-1.  

המען: אשרת, ד"נ אשרת 25218.  
תאריך רישום: י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010(.  

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

שם האגודה: פטם בר כפר עזה - אגודה שיתופית חקלאית   )13(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005357-9.  
המען: כפר עזה, ד"נ הנגב 85142.  

תאריך רישום: י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
חקלאית  שיתופית  אגודה   - ע.מ.  מדגרת  האגודה:  שם   )14(

בע"מ.
מס' האגודה: 57-005358-7.  
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המען: מענית, ד"נ מנשה 37855.  
תאריך רישום: י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010(.  

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

שם האגודה: מעג"ל בויד טורבינות רוח - אגודה שיתופית   )15(
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005359-5.  
המען: מעלה גלבוע, ד"נ גלבוע 19145.  

תאריך רישום: י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  
שם האגודה: שדות אנרגיה נאות סמדר - אגודה שיתופית   )16(

חקלאית בע"מ.
מס' האגודה: 57-005360-3.  

המען: ד"נ חבל אילות 88860.  
תאריך רישום: י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010(.  

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

י"ז בתמוז התש"ע )29 ביוני 2010(
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הודעות על שינוי סיווג אגודות

להלן נתונים בעניין האגודות:

שם האגודה: קיבוץ שריד.  )1(
מס' האגודה: 57-000076-0.  

המען: קיבוץ שריד 30099.  
תאריך רישום: י"ד בתמוז התרצ"א )29 ביוני 1931(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: קיבוץ מתחדש.  

שם האגודה: קיבוץ ניר עם.  )2(

מס' האגודה: 57-000194-1.  

המען: קיבוץ ניר עם, ד"נ חוף אשקלון 79155.  

תאריך רישום: י"ג בחשוון התרצ"ה )22 באוקטובר 1934(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

שם האגודה: קיבוץ גנוסר.  )3(

מס' האגודה: 57-000295-6.  

המען: קיבוץ גינוסר 14980.  

תאריך רישום: י' בחשוון התרצ"ז )26 באוקטובר 1936(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

שם האגודה: ניצנים - קבוצה א"י א' של הנוער הציוני קב'   )4(
פועלים להתישבות.

מס' האגודה: 57-000440-8.  

המען: ניצנים, ד"נ אבטח 79290.  

תאריך רישום: ו' בחשוון התש"ב )27 באוקטובר 1941(.  

סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

שם האגודה: קיבוץ לוחמי הגיטאות.  )5(
מס' האגודה: 57-000768-2.  

המען: קיבוץ לוחמי הגיטאות, ד"נ מטה אשר 25220.  
תאריך רישום: ז' בניסן התש"ט )6 באפריל 1949(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: קיבוץ מתחדש.  

שם האגודה: קיבוץ גונן.  )6(
מס' האגודה: 57-001252-6.  

המען: קיבוץ גונן, ד"נ גליל עליון 12130.  
תאריך רישום: י"ח בסיוון התשי"ג )1 ביוני 1953(.  

סוג ראשי: חקלאות.  
סוג משני: קיבוץ מתחדש.  

כ"א בסיוון התש"ע )3 ביוני 2010(
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הודעות על שינוי שמות אגודות

השם הקודם: קופת תגמולים של עובדי התעשיה האוירית   )1(
לישראל בע"מ.

התעשייה  עובדי  של  שיתופית  אגודה  החדש:  השם   
האוירית לניהול קופות גמל בע"מ.

מס' האגודה: 57-001492-8.  

מיום: כ"א בסיוון התש"ע )3 ביוני 2010(.  

אגודה  ותעשיה  חקלאות  פיתוח  המעפיל  הקודם:  השם   )2(
שיתופית חקלאית בע"מ.

שיתופית  אגודה   -  2010 פיתוח  המעפיל  החדש:  השם   
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-003865-3.  

מיום: כ"א בסיוון התש"ע )3 ביוני 2010(.  

כ"א בסיוון התש"ע )3 ביוני 2010(
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ביטול רישום אגודה שיתופית
הואיל וביום 12.5.2009 ניתן צו לפירוק האגודה אל אמיר 
מס'  בע"מ,  באעבלין  השקאה  למי  חקלאית  שיתופית  אגודה 
אגודה 57-003697-0, וצו זה פורסם בילקוט הפרסומים 5960, 
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,4218 עמ'  התשס"ט, 
מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה,  בזה  ניתנת   ,2.6.2010
ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש  האגודות השיתופיות 

כגוף מאוגד.
כ' בסיוון התש"ע )2 ביוני 2010(
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