רשומות

ילקוט הפרסומים
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כ״ז באייר התשע״א

 31במאי

עמוד
מינוי והארכת מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק
הנכים )תגמולים ושיקום( וחוק בתי דין
מינהליים 4532 ...................................................................
הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע לפי תקנות מס
רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק בצורת( 4532 .
הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי

2011
עמוד

הודע ה בד בר חיל ופי גבר י במו עצה הדת ית פת ח תקוה 3533
הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות
לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים( 4533 ..............................
מינוי ממונים על הגבייה לפי פקודת המסים )גבייה(..

4533

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים 4534 ...................

עסקים 4533 ................

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור 4534 ..........................

הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני
שיטפונות 4533 ..................................................................

הודעות מאת הציבור 4535 ...........................................................
דוחות שבועיים של בנק ישראל 4537 ...........................................

צבי חפץ ,3ת׳׳ז  - 009684564רופא

מינוי חברים לוועדות ערעור

ז'אן אשכנזי ,4ת׳׳ז  - 14692883חבר אחר

לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי”ט] 1959-נוסח
משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ”ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הנכים )תגמולים
ושיקום( ,התשי”ט] 1959-נוסח משולב[) 1להלן  -החוק( ,וסעיף
 5לחוק בתי דין מינהליים ,התשנ׳׳ב992-ו ,2אני ממנה את
המפורטים להלן ,רופאים מוסמכים ,לחברים בוועדות ערעור
לפי החוק ,במחוז תל אביב:
עמנואל כץ ,3ת׳׳ז 42526533

תוקף המינוי לשלוש שנים.
א' באייר התשע״א ) 5במאי (2011
)חמ (3-323
___________
 3י”פ התשס״ח ,עמ' .4159
 4י”פ התשס״ח ,עמ' .4159

יעקב נאמן
שר המשפטים

חנינא קכל ,4ת׳׳ז 10811008

הארכת מינוי חבר לוועדות ערעור

תוקף המינוי לשלוש שנים.

לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקו ם( ,התשי”ט] 1959-נוסח
משול ב[ ,ולפי ח וק ב תי ד ין מ ינהלי ים ,התשנ”ב1992-

א' באייר התשע״א ) 5במאי (2011
)חמ (3-323
___________
 1ס׳׳ח התשי״ט ,עמ'  ;276התש״ן ,עמ' .20
 2ס׳׳ח התשנ״ב ,עמ' .90
 3י״פ התשס״ח ,עמ' .3238
 4י״פ התשס״ח ,עמ' .3238

יעקב נאמן
שר המשפטים

מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי”ט] 1959-נוסח
משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ”ב1992-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף  26לחוק הנ כים )ת גמולים
ושיקום( ,התשי”ט] 1959-נוסח משולב[) 1להלן  -החוק( ,וסעיף
 5לחוק בתי דין מ ינהל יים ,התשנ”ב ,21992-אני מ מנה את
המפור טים לה לן ,לחברים בוועדות ערעור לפי הח וק ,במחוז
המרכז:

בתוקף סמכ ותי לפי סעיף  26לחוק הנ כים )ת גמולים
ושיק ום( ,התשי”ט] 1959-נוסח משולב [) 1להל ן  -החוק ( ,וסעי ף 5
לחוק בתי דין מ ינהל יים ,התשנ”ב ,21992-אני מאר יך את מינו יו
של תום הלל ,3ת׳ ׳ז  ,009120361רופא מ וסמך ,לחבר ב וועדות
ערעור לפי הח וק ,במחוז המר כז ,החל ביום י״ח בא ייר התשע״א
) 22במאי .(2011
תוקף המינוי לשלוש שנים.
א' באייר התשע״א ) 5במאי (2011
)חמ (3-323
___________
 1ס׳׳ח התשי״ט ,עמ'  ;276התש״ן ,עמ' .20
 2ס״ח התשנ״ב ,עמ' .90
 3י”פ התשס״ח ,עמ' .3238

עמנואל כץ ,3ת׳׳ז  - 42526533רופא

הודעה בדבר אזור נפגע וצמח פגיע

חנינא קכל ,4ת׳׳ז  - 10811008רופא

לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים(
)נזק בצורת( ,התשכ”ה1964-

שגיב עמירם ,5ת׳׳ז  - 007767916חבר אחר
תוקף המינוי לשלוש שנים.
א' באייר התשע״א ) 5במאי (2011
)חמ (3-323
___________
 1ס׳׳ח התשי״ט ,עמ'  ;276התש״ן ,עמ' .20
 2ס״ח התשנ״ב ,עמ' .90
 3י”פ התשס״ח ,עמ' .3238
 4י”פ התשס״ח ,עמ' .3238
 5י”פ התשס״ח ,עמ' .3238

יעקב נאמן
שר המשפטים

בתוקף סמכ ותי לפי תקנה  1לתק נות מ ס ר כוש וקרן
פיצויים )תשל ום פיצויי ם( )נזק בצורת( ,התשכ״ה 964-וו )להלן
 התקנ ות( ,ולא חר ה תיי עצות עם ש רת החק לאות ופית וחהכפר ,אני מודיע כי -
1

 .כל אחד מהאזורים המפורטים בתוספת הראשונה הם אזור
נפגע ,לשנה המתחילה ביום י”ט בסיוון התש״ע ) 1ביוני
;(2010

2

 .הצמחים המפורטים בתוספת השנייה הם צמחים פגיעים,
לשנה המתחילה ביום י”ט בסיוון התש״ע ) 1ביוני .(2010
תוספת ראשונה
)סעיף (1

הארכת מינוי חברים לוועדות ערעור
לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( ,התשי”ט] 1959-נוסח
משולב[ ,ולפי חוק בתי דין מינהליים ,התשנ”ב1992-
בתוק ף סמ כותי לפ י סעיף  26לחוק הנ כים )תגמו לים וש יקום(,
התשי”ט] 1959-נוסח משולב [) 1להל ן  -החוק ( ,וסעי ף  5לחוק
בתי דין מינהלי ים ,התשנ”ב ,21992-אני מאר יך את מינ וים של
המפו רטים להלן ,לחב רים בו ועדות ער עור לפי החוק ,החל ביום
כ׳׳ט באייר התשע״א ) 2ביוני  ,(2011במחוז המרכז:

נוסף על אזור הנגב כהגדרתו בתקנות )להלן  -אזור הנגב(,
גם אז ור ז ה :במ זרח  -גבול שביתת הנ שק עם ירדן; בצפון -
ממפג ש ק ו רוחב  106עם גבול שבי תת הנ שק עם ירדן ,משם
מערבה עד מ פגש ו עם ה קו הצפו ני ה חות ם את א זור הנגב;
בדר ום  -הקו הצפונ י החו תם את אזו ר הנגב; במע רב  -הקו
הצפוני החותם את אזור הנגב.
1

1
2

יעקב נאמן
שר המשפטים

ק׳׳ת התשכ״ה ,עמ' .1040

ס׳׳ח התשי״ט ,עמ'  ;276התש״ן ,עמ' .20
ס״ח התשנ״ב ,עמ' .90

4532

ילקוט הפרסומים  ,6245כ״ז באייר התשע״א31.5.2011 ,

הארכת תוקף הסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות

תוספת שנייה
)סעיף (2

לפי חוק התקשורת )בזק ושידורי ם( ,התשמ”ב1982-

חיטה ,שעורה ,חמצה ,אפונה ,חילבה ,בקיה ,תלתן ,שיבולת
שועל ,חריע.
כ׳׳ה באייר התשע״א ( 30במאי )2011
)חמ )3-1426
יובל שטייניץ
שר האוצר

הסמכת נותני אישור
לפי חוק רישוי עסקים ,התשכ”ח1968-
בתוקף סמכ ותי לפי סעיף )6א( לח וק ריש וי עס קים,
התשכ׳׳ח1968-י ,אני מסמיך את עוב די משר די אליהו שמוא ל,
ת׳׳ז  ,059013888את אליהו פרץ ,ת׳׳ ז  ,058821562וא ת אשר
אזול אי ,ת׳׳ז  ,058743717לנ ותני אי שור לצורך מתן רי שיון עסק
או היתר זמני לפי חוק זה.

בתוקף סמכ ותי לפי סעיף 53ב)א( לחוק הת קשורת )בזק
ושידורים ( ,התשמ׳׳ב 1982-י )להלן  -הח וק(  ,אני מארי ך עד יום
ד' בכס לו התש ע״ב ) 30בנובמב ר  (2011את תוקף הה סמכה למתן
היתר ים ל ביצוע ע בודות ל פי סעיף  36לחוק ,שניתנה לעובדי
בזק ,החברה הישראלית לתקשורת בע״מ.
ההסמכה ליתן היתר לביצוע עבודות לפי חוק התקשורת
)בזק ושידורים( ,התשמ”ב - 1982-תתוקן לפי זה.
2

כ״ה באייר התשע״א ) 29במאי (2011
)חמ (3-1723
משה כחלון
שר התקשורת
___________
 1ס׳׳ח התשמ״ב ,עמ'  ;218התשמ״ה ,עמ' .174
 2י”פ התש״ע ,עמ' .3605

תוקף המינוי כל עוד המפקחים משמשים בתפקידם.

מינוי ממונה על הגבייה

י' בניסן התשע״א ) 14באפריל (2011
)חמ (3-2495

לפי פקודת המסים )גבייה(

שלום שמחון
שר התעשייה המסחר והתעסוקה
___________
1
ס׳׳ח התשכ״ח ,עמ'  ;204התשנ״ח ,עמ' .329

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ,התשי”ח1957-
נמסרת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף  19לחוק הניקוז וההגנה
מפני שיט פונות ,התש י׳׳ח1957-י  ,שתכני ת הניקו ז ”מיתקנ י ויסות
לריסו ן ספי קות ה שיא בנח ל שפרעם” ,שה חליטה עליה רש ות
ניקו ז קיש ון הונ חה במשר די רש ות הניק וז והע תק ממנ ה הונח
במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז.
התנגד ות על פי החו ק האמ ור נית ן להג יש לרש ות ניקוז
קישון ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה זו.
המען להגשת התנגדו ת הוא  :רשו ת ניקוז קישון יקנעם
מושבה .20600
כ״ד בניסן התשע״א ) 28באפריל (2011
)חמ (3-71

בתוק ף הס מכות לפ י סעיף  (1)2לפקודת המסים )גבייה('
שנ אצלה לי ,2אנ י ממ נה את גז בר המוע צה המ קומ ית כפ ר תב ור
) להלן  -המועצ ה( שלמה אל קחר ,ת” ז  ,022424964לממו נה
על ה גבייה ל עניין גבייתם של ארנונה כללית ה מוטלת מ כוח
חוק ההסדרי ם במשק המדינה )תיקוני חקיק ה להשגת יעדי
תקציב( ,התשנ׳׳ג /1992-ותשלומי חובה המ גיעים למועצה על
פי די ן ,ו לצורך גב ייתם ,ל פי סע יף  70לחו ק העונשין  ,התש ל”ז-
 ,41977של ק נסות שפס ק בית משפ ט לענ ייני ם מקו מיים ל טובת
המועצה.
כ״ד בניסן התשע״א ) 28באפריל (2011
)חמ (3-18
שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים )בפועל(
___________
 1חוקי א”י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס׳׳ח התשל״ג ,עמ' .46
 2י”פ התשס”ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
 3ס׳׳ח התשנ״ג ,עמ' .10
 4ס׳׳ח התשל״ז ,עמ' .226

אורית נוקד
שרת החקלאות ופיתוח הכפר

___________
 1ס”ח התשי”ח ,עמ' .4

מינוי ממונה על הגבייה
לפי פקודת המסים )גבייה(
(1

הודעה בדבר חילופי גברי במועצה הדתית פתח תקוה
לפי תקנות המועצות היהודיות )חילופי גברי( ,התשכ”ז1966-
בהתאם לתקנה  4לתקנות המועצות הדתיות היהודיות
)חילופי גברי( ,התשכ׳׳ז1966-י ,א ני מודיע כי ד וד דה-רוס ו ,ת ״ז
 ,027321959מונה לחבר המו עצה הד תית פתח תקוה במקום
משה זילברברג ,ת״ז . 054973250
2

תוקף המינוי מיום ה' באייר התשע״א ) 9במאי .(2011
ה' באייר התשע״א ) 9במאי (2011
)חמ (3-140
___________
 1ס׳׳ח התשכ״ז ,עמ' .135
 2י”פ התש״ע ,עמ' .858

בתוק ף הס מכות לפ י סעיף  (1)2לפקודת המסים )גבייה
שנ אצלה לי ,2אני ממנה את מנהל מחלקת הג בייה במוע צה
ה מקומית ע ספיא )להלן  -המ ועצה( האשם ר וחאנא ,ת”ז
 ,051253268לממונ ה ע ל הגביי ה לעניי ן גביית ם ש ל ארנונה
כללית ה מוטלת מ כוח ח וק ההסדר ים ב משק ה מדינה ) תיקוני
חקיק ה להשגת יעדי תקציב(  ,התשנ”ג ,31992-ות שלומי חו בה
המגיע ים ל מועצה על פי דין  ,ולצ ורך גב ייתם ,ל פי סעיף 70
לחוק העונשין ,התשל”ז ,41977-של קנס ות שפ סק בית מש פט
לעניינים מקומיים לטובת המועצה.
1

יעקב מרגי
השר לשירותי דת

ילקוט הפרסומים  ,6245כ׳׳ז באייר התשע״א31.5.2011 ,

2
3
4

חוקי א”י ,כרך ב' ,עמ'  ;1374ס׳׳ח התשל״ג ,עמ' .46
י”פ התשס”ט ,עמ'  3686ועמ' .3994
ס׳׳ח התשנ״ג ,עמ' .10
ס׳׳ח התשל״ז ,עמ' .226

4533

לפקודה ורש אי לש לוח את ט ענו תיו בכ תב נגד הרכישה
)להלן  -כתב ההת נגדו ת( בתוך  60ימים מיום פרסום
ההו דעה ברשו מות אל מזכיר הוו עדה המיי עצת לשר
האוצר  ,שמ ענו :מי נהל מקר קעי יש ראל ,רח ' שמאי  ,6ת”ד
 ,2600ירושלים .94631

תוקף המינוי לשישה חודשים מיום פרסומו ברשומות.
ד' באייר התשע״א ) 8במאי (2011
)חמ (3—18
שוקי אמרני
המנהל הכללי של משרד הפנים )בפועל(

כתב הה תנג דות י וערך לפי ט ופס א' לת קנה )3א( לת קנות
השימ וע ,התשע”א ,2010-ובו יפ ורטו כל טי עוני הה תנגד ות
ואליו יצורפו כל המסמכים המפורטים בתקנות.

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הפה והטלפיים
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[ ,התשמ”ה1985-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  18לפקודת מחלות בעלי חיים
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ה1985-י ,אני מכריז על האזורים המפורטים
להלן אזורים נגועים ,הואיל ומצויה במושב שרונה מחלת הפה
והטלפיים:
מושב שרונה ,אוהלו ,אום אל גנם ,אילניה ,אלומות ,ארבל,
בית קש ת ,גבעת א בני ,גזי ת ,דבורי ה ,הוד יות ,ה זורעי ם ,טב ריה,
יבנאל ,כדו רי ,כנר ת מו שבה ,כנ רת קב וצה ,כפ ר זית ים ,כפר חיטים,
כפר כמא ,כפר מ צר ,כפ ר קיש ,כפר תבור  ,לב יא ,מ צפה ,עין דור,
פור יה ,כפ ר עבודה  ,פורי ה נוה עובד  ,פורי ה עילית  ,שב לי ,שדה
אי לן ,שדמ ות דבו רה ,שעורי ם ,ו כל מקום אחר הנמ צא ברד יוס של
 10ק׳׳מ ממושב שרונה.

4

 .בעל זכות בקרקע יכול להוסיף ולבקש בכתב ההתנגדות
לטעון בעל פה לפני הוועדה.

5

 .שר האוצר מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפ קודה והחוק ל תיקון דיני הר כישה לצורכי
ציבו ר ,התשכ”ד ,1964-ובע ל זכו ת בקרק ע רשא י לדר וש
פיצ וי בשל רכישת הזכו ת וזא ת כנגד מסירת החז קה בה.
התובע פיצויי ם בגי ן זכו ת א ו טוב ת הנא ה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60י מים אל מ זכיר הו ועדה ה מיי עצת את
טענותי ו ,בציר וף מסמ כים להו כחת זכו תו בקרק ע .פנייתו
תועבר לטיפל המחוז הרלוונטי.

6

י״ב בא ייר הת שע״א ) 16במא י (2011
)חמ (3—126
___________
 1ס׳׳ח התשמ״ה ,עמ' .84

מישל בלאיש
מנהל השירותים הווטרינריים )בפועל(

 .תיאור הקרקע הדרושה -
חטיבת קרקע ב אזור מ ירון ששטחה  7,543מ”ר המזו הה
כגוש  13676חלק ה  12בשל מות וגו ש  13688חלק ה 70
בשלמות.

א' באייר התשע״א ) 5במאי (2011
)חמ (3-2
יובל שטייניץ
שר האוצר

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע הדרושה באופן דחוף לצורך ציבורי

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(1943 ,
 .1בתוקף סמכ ותי לפי סעיפי ם  5ו  7-לפקודת הקרקעות
)רכישה לצורכי ציבור() '1943 ,להלן  -הפקו דה( ,הריני
להודיע כי הקרק ע המתו ארת בסעיף  7להלן ) להלן -
הקרקע( ,דרושה ל צורך ציב ורי להנ צחה ,ל מורשת ,לתיירות
ולצורכי דת של מקום קדוש ,אתר קבר הרשב״י )להלן
 מטרת הרכ ישה( ,לפי פסקה ) (3להגדרה ”צורך צ יבורי”שבסעיף  2לפקודה ,באופן דחוף וזאת מנימוקים אלה:
בשל הצו רך בהמ שך ני הול הא תר המש רת מדי שנה
מאות אלפי מבק רים ולנ וכח העו בדה כי ההסדר שקבע
בי ת המשפ ט הו א הס דר זמנ י הקי ים כב ר כמ ה שנים  ,יש
להסדי ר בדחיפ ות את ה עברת ה בעל ות למדינ ה באופן
שלם וסופי.

לפי סעיפים  5ו 7-לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(,
 ,1943ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ”ה1965-
1

 .בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו 190-לחוק התכנון
והבנ ייה ,התשכ”ה ,11965-ו בהתא ם לתכני ת מס' פ ת,563/
שהודעה בד בר אישו רה פורס מה בילק וט הפ רסומים ,999
התשכ” ד ,ע מ'  ,925מוסר ת בזה הו ועדה המ קומי ת לתכנ ון
ולבנייה פתח ת קוה )להלן  -הוועד ה( ,ב התאם לסעיפים
 5ו  7-לפקודת הקרקעו ת )רכיש ה לצורכי ציבור( 21943 ,
)להלן  -הפקודה ( ,כי הקר קע המתואר ת בסעיף  4להלן
)להלן  -הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שטח דרך.

2

 .בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל אדם
שיש ל ו חזקה בק רקע הא מורה למ סור את חזקת ו ב תוך 60
ימים מיום פרסום הודעה זו.

3

 .הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת
בקרקע .לפי הפ קודה והחוק ל תיקון דיני הר כישה לצורכי
ציבו ר ,התשכ”ד ,1964-בעל זכות בקרקע רשאי לדר וש
פיצ וי בשל רכישת הזכו ת וזא ת כנגד מסירת החז קה בה.
התובע פיצויי ם בגי ן זכו ת א ו טוב ת הנא ה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיו ם פ רסום ה ודעה ז ו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

ולפיכך שר ה אוצ ר מתכו ון לרכו ש את ז כות הבעלות
בקרקע ,בהתאם לפקודה.
2

 .התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1
לעיל היא עד  8שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.
בכוונת שר האוצר לקנות חזקה בקרקע ,ועל כל אדם שיש
לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה בתוך 120
ימים.
 .3בעל הקרקע או בעל זכות או טובת הנאה אחרת בה )להלן
 בעל זכות בק רקע ( ,המבק ש להשמ יע את טע נותיו נגדרכישת הזכויו ת בק רקע ,זכאי לכך לפ י הוראות סעיף 5א

 1ע”ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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 1ס”ח התשכ”ה ,עמ' .307
 2ע”ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

ילקוט הפרסומים  ,6245כ׳׳ז באייר התשע״א31.5.2011 ,

לוניגמר בע״מ

 .4תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקוה ,ששטחה  160מ״ר המזוהה כגוש
 ,6375ח׳׳ח  ,91רח' מקס ברוד.
ד' באייר התשע״א ) 8במאי (2011

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

)חמ (3-2
יצחק אוחיון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אסף אופיר יזמות בע״מ
)ח״פ (51-316776-7

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנ ס ביום  ,3.7.2011בשע ה  ,10.00במשרד בא כוח החברה,
רח' בן יה ודה  ,242תל א ביב  ,לשם הגש ת דוח סופ י של ה מפר ק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שי הראל ,עו״ד
בא כוח החברה

גיל שרות למשפטנים אדריכלות ועצוב פנים בע״מ
)ח״פ (51-105109-6

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

)ח״פ (51-389138-2

אסיפה סופית

נמסרת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,1.7.2011בשע ה  ,10.00במ שרד עו רכי דין
תדמו ר ושו ת' ,רח' דרך מנח ם בגין  ,132מרכז ע זריאל י  ,5המגדל
המרוב ע ,קומה  ,34תל א ביב  ,לשם הגש ת דוח סופ י של ה מפר ק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,3.7.2011בשע ה  ,16.30ברח' הה סתדרו ת ,84
חולון  ,לשם הגשת דוח סופ י ש ל המפ רק ,המראה כיצ ד התנהל
הפירו ק ומה נעשה ב נכסי החברה ,וכדי ל החליט כיצ ד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר דהרי ,עו״ד ,מפרק

לימור אורפלי ,עו״ד ,מפרקת

מזל שיש מזל בע״מ
צילה טמיר ,חברת עורכי דין

)ח״פ (51-390303-9

)ח״פ (51-328880-3

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,1.7.2011בשע ה  ,10.00אצ ל המפרק  ,רח'
אחוזה  ,117רענ נה ,לשם הג שת דו ח סו פי של המפ רק ,המר אה
כיצד ה תנהל הפירוק ומה נע שה בנ כסי החברה ,וכדי ל החליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,3.7.2011בשע ה  ,11.00במ שרד המפ רק ,רח'
תש״ח  ,2בניין שק ל ,תל אבי ב ,לש ם הג שת דוח סו פי של המפרק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אמנון וייס ,מפרק

בנימין טמיר ,עו״ד ,מפרק

א.מ.ג .יעוץ והשקעות בע״מ
מינקוט אינווסטמנטס )ישראל( בע״מ

)ח״פ (51-189747-2

)ח״פ (51-140352-9

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,1.7.2011בשע ה  ,10.00במ שרדי המ פרק ,רח'
שד' רוטש ילד ) 46מגד ל אלרוב  ,קומה  ,( 2תל אב יב  ,66883ל שם
הגשת ד וח סופ י של המפרק ,המראה כיצ ד התנ הל ה פירוק
ומה נעש ה בנכס י החב רה ,וכד י להח ליט כיצ ד לנהו ג בפנ קסים
ובניירות של החברה.

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח ח דש[ ,ה תשמ״ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,4.7.2011בשע ה  ,10.00ברח' בן גוריו ן  ,1בני
ברק ,לשם ה גשת דו ח סופי של המפרק  ,המ ראה כ יצד התנהל
הפירו ק ומה נעשה ב נכסי החברה ,וכדי ל החליט כיצ ד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עופר אורליצקי ,מפרק

מיכאל הנטר ,עו״ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6245כ״ז באייר התשע״א31.5.2011 ,

4535

תכנון ובקרה עסקית )בי.פי.סי( בע״מ
(ח״פ (51-269732-7
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,7.7.2011בשע ה  ,9.30ברח' ה' באיי ר  ,89ראש
העין ,לשם הגשת ד וח סופי של המפר ק ,ה מראה כיצד התנהל
הפירו ק ומה נעשה ב נכסי החברה ,וכדי ל החליט כיצ ד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף זהר ,מפרק

יוסף זורחל זהר בע״מ
)ח״פ (51-288937-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ״ל תתכנס ביום  ,7.7.2011בשע ה  ,9.00ברח' ה' באיי ר  ,89ראש
העין ,לשם הגשת ד וח סופי של המפר ק ,ה מראה כיצד התנהל
הפירו ק ומה נעשה ב נכסי החברה ,וכדי ל החליט כיצ ד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
יוסף זהר ,מפרק

תתכנס  30ימים מיום פרסו ם ה ודעה ז ו ברשו מות ,במשרדי
המפרק ,רח' אחוזה  ,117רעננ ה ,לשם ה גשת דוח ס ופי של המפר ק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביחי דגני ,מפרק

גלרי חיוב וניהול לקוחות בע״מ
)ח״פ (51-269105-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנס  30ימים מ יום פרסום הוד עה זו ברש ומות ,לפי ה מאוחר,
במשרד המפ רק ,רח' אחוזה  ,117ר עננה ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנ הל הפיר וק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביחי דגני ,מפרק

ח.י .כסיף חברה לניהול והשקעות בע״מ
)ח״פ (51-229715-1
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

נקודת חן אדריכלות בע״מ
)ח״פ (51-148348-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנס  30ימים מ יום פרס ום ה ודעה ז ו ,במש רדי ה מפרקת,
רח' סוקו לוב  ,6הרצלי ה ,לשם ה גשת דוח ס ופי של המפרק ת,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
שולמית זליגמן ,מפרקת

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנס  30ימי ם מיום פר סום הודעה זו בר שומות  ,בשע ה ,10.00
במ שרד המפרק ,רח' רש”י  ,6ר מת גן  ,לש ם הגש ת דו ח סו פי של
המפרק ,המראה כיצד התנ הל הפיר וק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יאיר יעקב ,עו״ד ,מפרק

עצים ועצות גלריה בע״מ
)ח״פ (51-257562-2
)בפירוק מרצון(

גלרי טלקום החזקות בע״מ

הודעה בדבר כינוס

)ח״פ (51-269116-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנס  30ימים מיום פרסו ם ה ודעה ז ו ברשו מות ,במשרדי
המפרק  ,רח ' אחוזה  ,117רעננה  ,ל שם הג שת ד וח סו פי ש ל המפרק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אביחי דגני ,מפרק

גלרי פתרונות קוליים בע״מ
)ח״פ (51-269118-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

4536

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ”ל תת כנס בי ום  ,3.7.2011בשע ה  ,16.00ברח ' הרצ ל  ,25קרית
אונו ,לשם הגשת ד וח סופי של המפר ק ,ה מראה כיצד התנהל
הפירו ק ומה נעשה ב נכסי החברה ,וכדי ל החליט כיצ ד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
אברהם חלילי ,מפרק

קופרוזמה בע״מ
)ח״פ (51-398127-4
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,3.7.2011בשעה  ,12.00אצל אלוני חץ נכסים והשקעות
בע׳׳מ ,רח' ז״בוטינסקי  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,

ילקוט הפרסומים  ,6245כ״ז באייר התשע״א31.5.2011 ,

תמר שירותים לאיכות הסביבה בע׳׳מ

המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נתן חץ ,מפרק

)ח״פ (51-403182-2
)בפירוק מרצון(

טניקוד בע׳׳מ

הודעה בדבר כינוס

)ח׳׳פ (51-121974-3
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה ה ודעה ב התאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנ ס ביום  ,4.7.2011בשע ה  ,11.00א צל מש רד עור כי הד ין דן
שריז לי ,ש ד' מ נחם בגין  ,7ר מת גן  ,לש ם הגש ת דו ח סו פי של
המפרק ,המראה כיצד התנ הל הפיר וק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
דן איילון ,מפרק

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ”ל תת כנס בי ום  ,12.7.2011בשע ה  ,12.00ברח' בר קוביץ ' ,4
מגדל ה מוז און ,תל א ביב ,לשם הגשת ד וח סופי של ה מפרק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ריצ'רד רוברטס ,עו״ד ,מפרק

המרכז הבינלאומי לחקר קהילות כפריות שיתופיות
סירקום בע״מ
)ח״פ (51-052916-7
)בפירוק מרצון(

מעיין גנים חקלאות בע״מ

הודעה בדבר כינוס

)ח״פ (51-141616-6
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנ ס ביום  ,4.7.2011בשע ה  ,11.00א צל מש רד עור כי הד ין דן
שריזל י ,שד ' מנ חם בגין  ,7רמת ג ן ,ל שם הג שת ד וח ס ופי של
המפרק ,המראה כיצד התנ הל הפיר וק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ”ל תת כנס בי ום  ,13.7.2011בשע ה  ,11.00במש רד האגף
לאיג וד ש יתופי ,משר ד התעש ייה המסח ר והת עסוקה ,ר ח' מקור
חיים  , 35קומ ה  ,1ירוש לים  ,לשם הגש ת דוח סופ י של המפר ק,
המרא ה כיצד התנהל הפירו ק ומ ה נעשה בנכסי החברה  ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אהוד אמיתי ,מפרק

הודעות מאת בנק ישראל

חגי תדמור ,מפרק

דין וחשבון שבועי
טל שח בע׳׳מ

לפי חוק בנק ישראל  ,התשי”ד1954-

)ח”פ (51-360952-9

לפי סעיף  (1)58לחוק בנ ק ישראל  ,הת שי׳׳ד 1954-י,
מתפרסם בזה די ן וחשב ון שבועי על מחזו ר המ טבע והנכסים
המוחזק ים מול ו בסי ום הע בודה בי ום כ׳׳ ב בני סן התשע״א
) 26באפריל :(2011

)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסי פה סופ ית של החב רה
הנ”ל תת כנס בי ום  ,6.7.2011בשע ה  ,10.00ברח' ה לסינק י  ,16תל
אביב ,לשם הגשת ד וח סופי של המפר ק ,ה מראה כיצד התנהל
הפירו ק ומה נעשה ב נכסי החברה ,וכדי ל החליט כיצ ד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

בשקלים חדשים
א.

סך כל המחז ור בי ום כ׳׳ב בנ יסן
התשע״א )(26.4.2011

46.333.011.846

ב.

סך כל המחזור ביום י״ג בניסן
התשע״א )(17.4.2011

46.307.923.846

ג.

העלייה או הירידה )  ( -במשך
השבוע האחרון

25,088,000

ד.

ערך ה נכסים המו חזקים ב מטבע
חוץ מ ול המ חזור ביום כ׳ ׳ב ב ניסן
התשע״א )(26.4.2011

46.333.011.846

ירון אילון ,עו״ד ,מפרק

הום־ג׳ים בע׳׳מ
)ח”פ (51-240262-9
)בפירוק מרצון(
הודעה בדבר כינוס

אסיפה סופית

נמסרת בזה הו דעה בה תאם לסעיף  338לפקוד ת החברות
]נוסח חד ש[ ,הת שמ׳׳ג ,1983-כי אסיפה סו פית של החברה הנ ״ל
תתכנ ס ביום  ,10.7.2011בשע ה  ,17.00ברח ' מנח ם בגי ן  ,11רמת
גן ,ל שם הג שת דוח סופי ש ל ה מפרק ,המר אה כי צד ה תנהל
הפירו ק ומה נעשה ב נכסי החברה ,וכדי ל החליט כיצ ד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
שי רוה ,עו״ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,6245כ״ז באייר התשע״א31.5.2011 ,

כ׳׳ג בניסן התשע״א ) 27באפריל (2011
מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע
 1ס׳׳ח התשי״ד ,עמ' .192
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דין וחשבון שבועי

דין וחשבון שבועי

לפי חוק בנק ישראל  ,התשי”ד1954-

לפי חוק בנק ישראל  ,התשי”ד1954-
לפי סעיף  (1)58לחוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד1954-י,
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום כ׳׳ג בניסן התשע״א
( 27באפריל :)2011

לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד1954-י,
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום ז' באייר התשע״א
( 11במאי :)2011

בשקלי ם חדשים
א.

סך כל המחזור ביום כ׳׳ג בניסן
התשע״א ()27.4.2011

ב.

סך כל המחזור ביום י״ג בניסן
התשע״א ()17.4.2011

ג.

העלייה או הירידה (  ) -במשך
השבוע האחרון

46,221,635,354

45,812,684,130

א.

סך כל המחזור ביום ז' באייר
התשע״א ()11.5.2011

ב.

סך כל המחזור ביום ל' בניסן
התשע״א ()4.5.2011

-86,288,492

ג.

העלייה או הירידה (  ) -במשך
השבוע האחרון

46,221,635,354

ד .ערך הנכסים המוחזקים במטבע חוץ 45,812,684,130
מול המחזור ביום ז' באייר התשע״א
()11.5.2011

46,307,923,846

ד .ערך הנכסים המוחזקים במטבע
חוץ מול המחזור ביום כ׳׳ג בניסן
התשע״א ()27.4.2011

בשקלי ם חדשים

כ׳׳ד בניסן התשע״א ( 28באפריל )2011

45,825,359,891
-12,675,761

ח' באייר התשע״א ( 12במאי )2011
מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע

מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע

דין וחשבון שבועי

דין וחשבון שבועי

לפי חוק בנק ישראל  ,התשי”ד1954-

לפי חוק בנק ישראל  ,התשי”ד1954-
לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד1954-י,
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום א' באייר התשע״א
( 5במאי :)2011

לפי סעיף  )1(58לחוק בנק ישראל ,התשי׳׳ד1954-י,
מתפרסם בזה דין וחשבון שבועי על מחזור המטבע והנכסים
המוחזקים מולו בסיום העבודה ביום י״ד באייר התשע״א
( 18במאי :)2011

בשקלי ם חדשים

בשקלי ם חדשים

א.

סך כל המחזור ביום א' באייר
התשע״א ()5.5.2011

ב.

סך כל המחזור ביום כ׳׳ג בניסן
התשע״א ()27.4.2011

46,221,635,354

ג.

העלייה או הירידה (  ) -במשך
השבוע האחרון

-375,884,863

ג.

45,845,750,491

ד .ערך הנכסים המוחזקים במטבע
חוץ מול המחזור ביום י״ד באייר
התשע״א ()18.5.2011

ד .ערך הנכסים המוחזקים במטבע
חוץ מול המחזור ביום א' באייר
התשע״א ()5.5.2011

45,845,750,491

ד' באייר התשע״א ( 8במאי )2011
___________
 1ס׳׳ח התשי״ד ,עמ' .192

45,660,976,746

א.

סך כל המחזור ביום י״ד באייר
התשע״א ()18.5.2011

ב.

סך כל המחזור ביום ז' באייר
התשע״א ()11.5.2011

45,812,684,130

העלייה או הירידה (  ) -במשך
השבוע האחרון

-151,707,384
45,660,976,746

ט׳׳ו באייר התשע״א ( 19במאי )2011
מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע

___________
 1ס׳׳ח התשי״ד ,עמ' .192

מרדכי פיין
ממונה על מחלקת המטבע

הערה  :ביום  31.12.2010הוצא ו מן ה מחזור שטרו ת מ סדר ה א' ש ל השקל החדש ו מעו ת מערי ך  5א ג' .מח זור המטבע קטן בע טיו של
שינוי זה בלבד ב -220,005,275-ש״ח.

4538
המחיר  3.24שקלים חדשים

ISSN 0334-3030

ילקוט הפרסומים  ,6245כ״ז באייר התשע״א31.5.2011 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

