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חכואתי בתאטרון האמורה  האסיפה  את  לקיים שלא א.
ישראל; בתחומי מדינת אחר מקום או בכל בירושלים,

המחזיק ו/או באסיפה המפעיל, הפועל המנהל, אדם לכל ב.
האסיפה קיום את החצרים במקום, למנוע בעל שהוא מי או
או האמורה, בכתובת קיומה המשך את לאפשר לא ו/או
האמור במועד ישראל מדינת בתחומי אחרת כתובת בכל

אחר. מועד בכל או

(14 בינואר 2009) בטבת התשס"ט י"ח
 (3—2824 (חמ

חדד דניאל  
הפנים לביטחון מזכיר

הפנים לביטחון המשרד

והרכבה אתיקה בוועדת מקום ממלא מינוי
חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 לפי

החולה, זכויות לחוק 24(א) סעיף לפי  סמכותי בתוקף 
(דרכי מינוי,  החולה זכויות 3 לתקנות  ותקנה התשנ"ו-11996,
התשנ"ז- אתיקה), ועדות של עבודה וסדרי כהונה תקופת
,000106088 ת"ז יצחק בנאי, בדימוס השופט ממנה את אני ,21997
הרפואי המרכז של האתיקה ועדת ראש יושב מקום לממלא

סורוקה3. האוניברסיטאי

שנים. ארבע - המינוי תוקף

(8 בדצמבר 2008) התשס"ט בכסלו י"א
 (3—2753 (חמ

ישראלי אבי  
הכללי המנהל

הבריאות משרד של __________
.327 עמ' התשנ"ו, 1  ס"ח

.80 עמ' התשנ"ז, 2  ק"ת

.4164 עמ' התשס"ו, 3  י"פ

הודעה על הסמכה
השבים, התשמ"א-1981 ותקנות הפלילי חוק המרשם לפי

לתוספת (ו) פרט לפי סמכותי בתוקף כי מודיע אני
התשמ"א- השבים,  ותקנת הפלילי המרשם לחוק הראשונה 

האלה  התפקידים בעלי את הסמכתי  החוק), - (להלן  11981
מן המרשם לקבל מידע המשרד) - שבמשרד המשפטים (להלן
מינוי, ביטול או מינוי לעניין והכל לחוק, בהתאם הפלילי
עבודה, תפקיד לעניין וכן במשרד, עובדים של לעניין עבודה

אחר: שירות למען המשרד בידי אדם או

הביטחון במשרד; הממונה על

המשרד; של המשפטי היועץ

המדינה; בפרקליטות חוץ ומיקור התביעות יחידת מנהל

במשרד. המכרזים ועדות של המשפטי היועץ

(8 בינואר 2009) בטבת התשס"ט י"ב
 (3—2096 (חמ

הולנדר שמואל  
המדינה שירות נציב __________

.322 עמ' התשמ"א, 1  ס"ח

בי–דין לכתב נספחים סימון בדבר הוראה
התשמ"ד-1984 האזרחי, הדין סדר תקנות לפי

הדין סדר לתקנות ו–215ו 68(ב) תקנות לפי סמכותי בתוקף
מורה לאמור: אני התקנות), (להלן - האזרחי, התשמ"ד-11984

בספרות אותם יסמן בי–דין לכתב נספחים המצרף דין בעל .1
לאתרם אפשר שיהיה באופן סימון, דגלוני ובאמצעות

בקלות;

בי–דין  כתב על בהתאמה 1 תחול בסעיף האמורה ההוראה .2
לתקנות; ט"ז3 פרק לפי המשפט לבית המוגש אלקטרוני

באמצעות בעת הגשתו, אלקטרוני, כתב בי–דין לסמן ניתן .3
שכתובתו: השופטת הרשות  באתר "נט-המשפט"  פורטל

;www.court.gov.il

ברשומות. פרסומה מיום ימים 30 זו הוראה של תחילתה .4

(15 בינואר 2009) בטבת התשס"ט י"ט
 (3—1778 (חמ

שופט גל, משה  
מנהל בתי המשפט __________

.202 עמ' התשס"ה, ;2220 עמ' התשמ"ד, 1  ק"ת

חלקית מחוזית מיתאר תכנית הפקדת בדבר הודעה
למחוז הדרום

והבניה, התשכ"ה-1965 חוק התכנון לפי

לחוק  ו–90  89 ,88 לסעיפים בהתאם הודעה, בזה נמסרת
המחוזית הוועדה במשרדי כי התשכ"ה-11965, והבניה, התכנון
בירושלים, הופקד הפנים ובמשרד הדרום מחוז לתכנון ולבניה
תמ"מ הדרום, מחוז המחוזית, המיתאר לתכנית 63 מס'  שינוי

החקלאי). (המשולש אשדוד מזרח - 14 /4

(ולנת"ע), עקרוניים  תכנוניים לנושאים המשנה  ועדת
סמכותה את  לה אצלה ולבניה לתכנון הארצית שהמועצה 
י"ד  295 מיום מס' דנה בתכנית בישיבה לחוק, 6(א)(3) סעיף לפי
בכסלו  ז' 315 מיום מס' בישיבה (14 במרס 2006), התשס"ו באדר
באב  י"א 371 מיום מס' בישיבתה וכן (28 בנובמבר 2006) התשס"ז
של מחדש פרסום על החליטה ובה (12 באוגוסט 2008) התשס"ח

הפקדתה.

באלול א' מיום בעיתונות הפרסומים על נוסף בא זה פרסום
התשס"ז, ,5646 ובילקוט הפרסומים (25 באוגוסט 2006) התשס"ו

התשס"ז (28 במרס 2007). בניסן ט' 2177, מיום עמ'

במזרח החקלאי" שטח "המשולש הוספת התכנית: מטרת
.14/4 מחוז הדרום, תמ"מ המחוזית אשדוד לתכנית המיתאר

תכנון מרחב אשקלון, נפה: הדרום, מחוז: התכנית: מקום
מקומי: אשדוד.

חלקי ,184 שלם: גוש התכנית: בתחום הכלולות הקרקעות
.473 ,472 ,471 ,199 ,190 ,189 ,182 גושים:

הרואה אחר, תכנוני פרט בכל או בבניין בקרקע, מעוניין כל
מהנדס או מקומית, ועדה התכנית וכן ידי על נפגע עצמו את
או התכנית בתחום כלול התכנון שלה שמרחב מקומית, ועדה
 3 בסעיף כאמור מקומי ועד לרבות מקומית, רשות אותו; גובל
בתחום כלול שיפוטה שאזור המקומיות2, המועצות לפקודת

__________
.307 עמ' התשכ"ה, 1  ס"ח

.256 עמ' ,9 נוסח חדש ישראל, 2  דיני מדינת




