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הודעה על כינון ממשלה ,הרכבה וחלוקת התפקידים
בין השרים

יעקב מרגי -

השר לשירותי דת

דן מרידור -

סגן ראש הממשלה והשר המופקד על
שירותי המודיעין והוועדה לאנרגיה
אטומית

יעקב נאמן -

שר המשפטים

הרכב הממשלה וחלוקת התפקידים בין שריה יהיו
כמפורט להלן:

משולם נהרי -

שר

גדעון סער -

שר החינוך

ראש הממשלה

יוסי פלד -

שר

שר הבריאות

יובל שטייניץ -

שר האוצר

השר לענייני גמלאים

סילבן שלום -

משנה לראש הממשלה ,השר לשיתוף
פעולה אזורי והשר לפיתוח הנגב
והגליל

שלום שמחון -

שר החקלאות ופיתוח הכפר

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה בהתאם לסעיף )10ב() (1לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-על כינון הממשלה ,לפי סעיף  13לחוק–יסוד:
הממשלה.2

בנימין נתניהו -

השר לאסטרטגיה כלכלית
שר המדע התרבות והספורט
יולי אדלשטיין -

שר )מיועד לתפקיד שר ההסברה
והתפוצות(

יצחק אהרונוביץ -

השר לביטחון הפנים

אריאל אטיאס -

שר הבינוי והשיכון

מיכאל איתן -

שר )מופקד על שיפור השירות
הממשלתי לציבור(

גלעד ארדן -

השר להגנת הסביבה )מופקד על
הקשר בין הממשלה לכנסת(

זאב בנימין בגין -

שר

בנימין בן–אליעזר  -שר התעשיה המסחר והתעסוקה
אהוד ברק -

סגן ראש הממשלה ושר הביטחון

יצחק הרצוג -

שר הרווחה והשירותים החברתיים

דניאל הרשקוביץ  -שר )מיועד לתפקיד שר המדע
והטכנולוגיה(
משה יעלון -

משנה לראש הממשלה ושר )מיועד
לתפקיד השר לנושאים אסטרטגיים(

אלי ישי -

סגן ראש הממשלה ושר הפנים

משה כחלון -

שר התקשורת

ישראל כץ -

שר התחבורה והבטיחות בדרכים

לימור לבנת -

שרה )מיועדת לשרת התרבות
והספורט(

אביגדור ליברמן -

סגן ראש הממשלה ושר החוץ

עוזי לנדאו -

שר התשתיות הלאומיות

סופה לנדבר -

השרה לקליטת העלייה

סטס מיסז'ניקוב -

שר התיירות

__________
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
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כ"ה בניסן התשס"ט ) 19באפריל (2009
)חמ (3—3281
אהרון לישנסקי
ממלא מקום מזכיר הממשלה

הודעה על מינוי סגני שרים
לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה בהתאם לסעיף )10ב() (7לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי בהתאם לסעיף )25א( לחוק–יסוד:
הממשלה ,2אישרה הממשלה ,לאחר שניתנה הסכמת ראש
הממשלה ,את מינוים של סגני השרים כמפורט להלן:
-

חבר הכנסת דני איילון ,לתפקיד סגן שר במשרד החוץ,
ממונה על ידי שר החוץ;

-

חברת הכנסת גילה גמליאל ,לתפקיד סגנית שר במשרד
ראש הממשלה ,ממונה על ידי ראש הממשלה;

-

חבר הכנסת יצחק כהן ,לתפקיד סגן שר במשרד האוצר,
ממונה על ידי שר האוצר;

-

חברת הכנסת אורית נוקד ,לתפקיד סגנית שר במשרד
התעשיה המסחר והתעסוקה ,ממונה על ידי שר התעשיה
המסחר והתעסוקה;

-

חברת הכנסת לאה נס ,לתפקיד סגנית שר במשרד לענייני
גמלאים ,ממונה על ידי ראש הממשלה המשמש גם כשר
לענייני גמלאים;

-

חבר הכנסת איוב קרא ,לתפקיד סגן שר במשרד לפיתוח
הנגב הגליל ,ממונה על ידי השר לפיתוח הנגב והגליל.

ההודעה על המינויים נמסרה לכנסת ביום ז' בניסן
התשס"ט ) 1באפריל .(2009
י"ג בניסן התשס"ט ) 7באפריל (2009
)חמ (3—3281
אהרון לישנסקי
ממלא מקום מזכיר הממשלה
__________
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
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הודעה על מינוי סגני שרים

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-

מודיעים בזה בהתאם לסעיף )10ב() (7לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה אישרה ,בהתאם לסעיף )25א(
לחוק–יסוד :הממשלה ,2ולאחר שניתנה הסכמת ראש הממשלה,
את מינוים של סגני השרים המפורטים להלן:

מודיעים בזה לפי סעיף  54לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה-
 ,11965כי הממשלה אישרה ,בתוקף סמכותה לפי סעיף  53לחוק
האמור ,תכניות מיתאר ארציות אלה:
.1

-

חבר הכנסת יעקב ליצמן ,לתפקיד סגן שר במשרד
הבריאות ,ממונה על ידי ראש הממשלה המשמש גם שר
הבריאות;

תכנית מיתאר ארצית  -תמ"א/10/א - 5/תוספת יחידת
ייצור במחזור משולב באתר תחנות הכוח "אשכול";

.2

תכנית מיתאר ארצית לדרכים  -תמ"א - 95/3/שינוי
התוויית דרך אזורית .561

-

חבר הכנסת מאיר פרוש לתפקיד סגן שר במשרד החינוך,
ממונה על ידי שר החינוך.

ז' בניסן התשס"ט ) 1באפריל (2009
)חמ (3—697

הודעה לכנסת נמסרה ביום י"ב בניסן התשס"ט ) 6באפריל
.(2009
כ"ה בניסן התשס"ט ) 19באפריל (2009
)חמ (3—3281
אהרון לישנסקי
ממלא מקום מזכיר הממשלה
__________
1
2

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158

עובד יחזקאל
מזכיר הממשלה
__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

הודעה בדבר מינוי חברים לוועדה המייעצת
לבטיחות גרעינית
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בנייה והפעלה של
כור גרעיני( ,התשל"ח1974-

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים( ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף  12לחוק שירות המדינה
)מינויים( ,התשי"ט ,11959-מינתה הממשלה את שמשון שושני
לתפקיד המנהל הכללי של משרד החינוך ,במקום שלומית
עמיחי ,2הפורשת מתפקידה.
תוקף המינוי מיום כ"ח בניסן התשס"ט ) 22באפריל .(2009
כ"ז בניסן התשס"ט ) 21באפריל (2009
)חמ (3—56
אהרון לישנסקי
ממלא מקום מזכיר הממשלה
__________

בתוקף סמכותי לפי סעיף )7ב( לצו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )בנייה והפעלה של כור גרעיני( ,התשל"ה ,11974-אני
מודיע כי מיניתי אחד עשר חברים לוועדה המייעצת לבטיחות
גרעינית:
אינג' צבי קמיל  -יושב ראש
גיורא אורן
ד"ר מאיר אורן
ד"ר יוסף ברטוב
פרופ' שמואל וייס
ד"ר אמיר זיו–אב
אינג' אוריאל כהנא

1

ס"ח התשי"ט ,עמ' .86

רמי סימון

2

י"פ התשס"ח ,עמ' .410

אינג' אמנון ענב
פרופ' שמואל שפירא

הודעה על הסמכה
לפי חוק רשות השידור ,התשכ"ה1965-
מודיעים בזה כי בהתאם לסעיף  1לחוק רשות השידור,
התשכ"ה) 11965-להלן  -החוק( ,הסמיכה הממשלה את השר
יואל )יולי( אדלשטיין לבצע את החוק.
החלטת הממשלה שהסמיכה את השר יצחק הרצוג לבצע
את החוק - 2בטלה.
כ"ה בניסן התשס"ט ) 19באפריל (2009
)חמ (3—404
אהרון לישנסקי
ממלא מקום מזכיר הממשלה
__________
1
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .106
י"פ התשס"ז ,עמ' .3790
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פרופ' נפתלי שפריר
אמוץ הרצוג  -מרכז הוועדה.
תוקף המינוי עד יום כ"ד בטבת התשע"א ) 31בדצמבר
.(2010
מינוי חברי הוועדה המייעצת לבטיחות גרעינית מיום ט"ז
באלול התשס"ז ) 30באוגוסט  - 2(2007בטל.
י"ד באדר התשס"ט ) 10במרס (2009
)חמ (3—958
אהוד אולמרט
ראש הממשלה
__________
 1ק"ת התשל"ח ,עמ' .280
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .96
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מינוי מנהלי לשכות הוצאה לפועל

חבר שאינו עובד מדינה:
טל בנד ,ת"ז .05425550

לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )4א( לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-אני ממנה את הרשומים מטה ,למנהלי לשכת
ההוצאה לפועל הנקובה לצד שמם:

יעקב נאמן
שר המשפטים

לשכת הוצאה
לפועל

שם

מס' זהות

סיגל עמר

034140376

אילת

קלרה פרקש

064608763

אשדוד

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-

אירית כהן

022315733

בית שאן

אילנית פרטוש

025242819

דימונה

סיגלית בן–חור

025597345

הרצליה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן כאזורים נגועים ,הואיל ומצויה ביישוב ערערה )ואדי ערה(,
מחלת הפה והטלפיים:

רבקה בר סלע

042082396

כפר סבא

ביישוב ערערה )ואדי ערה( וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס
של  10ק"מ מיישוב ערערה ובכלל זה היישובים אבן יצחק
)גלעד( ,אום אל פחם ,אום אל קוטוף ,אל עריאן ,אלוני יצחק,
באקה אל גרביה ,ביאדה ,ברטעה ,ברקאי ,גבעת נילי ,גבעת
עדה ,זבדה ,זלפה ,חיננית ,חרמש ,טורה אל גרביה ,טיבה )גנין(,
יעבד ,כפר גליקסון ,כפר פינס ,כפר קרע ,מועאוויה ,מוצמוץ,
מושיירפה ,מי עמי ,מיסר ,מענית ,מצר ,נזלה א שרקיה ,נזלה אל
וסטא ,נזלת זיד ,עאנין ,עין א סהלה ,עין עירון ,עין שמר ,קציר-
חריש ,ערקה ,קפין ,רגבים ,ריחן ,שער מנשה ,שקד.

סנא בראנסי

059873448

נצרת

שולמית ניסים

056133390

פתח תקוה

אהובה טובול-ביטון

029609781

קרית גת

ענת ברמי

053969978

ראשון לציון

חנוך יעיש

057375180

רחובות

יעל בן–שוע

012031993

רמלה

חנוך דיכטר

006443790

תל אביב

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים

ט"ז באדר התשס"ט ) 12במרס (2009
)חמ (3—126

מינויים למוציא לפועל שנעשו לפני יום ה' בטבת התשס"ט
) 1בינואר  - (2009בטלים.
י"ג בניסן התשס"ט ) 7באפריל (2009
)חמ (3—1121

__________

בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ"ה ,11985-אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן כאזורים נגועים ,הואיל ומצויה בעיר שפרעם מחלת הפה
והטלפיים:

הארכת מינוי חברים לבית הדין לחוזים אחידים
לפי חוק החוזים האחידים ,התשמ"ג,1982-
ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6ד( לחוק החוזים האחידים,
התשמ"ג ,11982-וסעיף )5א( לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב-
 ,21992אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בבית הדין לחוזים
אחידים:
נציגי ארגוני צרכנים:

__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84

לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ"ה1985-

ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשס"ט ,עמ' .42

משה גלברד ,ת"ז ;055933063

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים

יעקב נאמן
שר המשפטים
1

תוקף המינוי לשלוש שנים.
י"ג בניסן התשס"ט ) 7באפריל (2009
)חמ (3—1686

ביישוב שפרעם וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10
ק"מ מהעיר שפרעם ובכלל זה היישובים אבטין ,אושה ,אלון
הגליל ,אלוני אבא ,אעבלין ,אפק ,אתגר ,ביר אל–מכסור ,בית
לחם הגלילית ,בסמת טבעון ,דמיידה ,הסוללים ,הרדוף ,זרזיר,
ח'ואלד שבט ,חנתון ,טמרה ,יודפת ,יעד ,כאבול ,כאוכב אבו
אל–היג'א ,כעביה-טבאש-חג'אג'רה ,כפר ביאליק ,כפר המכבי,
כפר מנדא ,מורשת ,מחנה יבור ,מנוף ,מצפה אבי"ב ,נופית,
סואעד )חמרייה( שבט ,עדי ,קורנית ,קרית אתא ,ראס עלי ,רמת
יוחנן ,רקפת ,שגב ,שכניה ,שעב.
ה' באדר התשס"ט ) 1במרס (2009
)חמ (3—126

אלן זיסבלט ,ת"ז ;013939434

משה חיימוביץ
מנהל השירותים הווטרינריים

עופר גרוסקופף ,ת"ז .024602203
__________
1

ס"ח התשמ"ג ,עמ' .8

2

ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

3684

המחיר  1.46שקל חדש

__________
 1ס"ח התשמ"ה ,עמ' .84
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