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הודעה על מינוי חבר בוועדת השגה
לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

הון,  השקעות  לעידוד  לחוק   77 לסעיף  בהתאם 
התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, אנו מודיעים כי בתוקף סמכותנו 
התשפ"ב בחשוון  כ"ח  ביום  מינינו  לחוק,  24א)ב(  סעיף   לפי 
)3 בנובמבר 2021( את עוז כ"ץ, עובד משרד הכלכלה והתעשייה, 
לחבר בוועדת ההשגה על החלטות מינהלת הרשות להשקעות 
הרשות  מנהל  החלטת  על  או  והכלכלה  התעשייה  ולפיתוח 
בסעיף  כמפורט  והכלכלה,  התעשייה  ולפיתוח  להשקעות 

24א)א( לחוק.

מינויה2 של נעמי הימיין-רייש - בטל.

              אביגדור ליברמן                   אורנה ברביבאי
                 שר האוצר                 שרת הכלכלה והתעשייה

ד' בכסלו התשפ"ב )8 בנובמבר 2021(
)חמ 3-5534(

ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"ז, עמ' 261.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 1538.  2

הסמכה וצו הענקת סמכויות
לפי פקודת מס הכנסה, לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, 
התשכ"א-1961, לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, 

התשכ"ג-1963, ולפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה 
- מעצרים(, התשנ"ו-1996

לפי  הכנסה1,  מס  לפקודת   227 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
סעיף 48א לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-21961, לפי 
סעיף 97 לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-31963 
ולפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי  )להלן - חיקוקי המס(, 
)סמכויות אכיפה - מעצרים(, התשנ"ו-41996 )להלן - החוק(, 
שהם  להלן,  המפורטים  האוצר  משרד  עובדי  את  מסמיך  אני 
פקידי שומה המועסקים בביצוע חיקוקי המס, לערוך חקירות 
לשם  או  המס  חיקוקי  על  עבירות  מניעת  לשם  חיפושים  או 
גילוין, ולצורך כך יהיו רשאים להשתמש בסמכויות האמורות 

בחיקוקי המס וכן בסמכויות על פי החוק כלהלן:

סמכויות עיכוב על פי סעיף 67 לחוק, למעט סמכות לעכב   )1(
אדם העומד לעבור עבירה; סעיף 68 לחוק;

23)ב(  וסעיף  ו–)6(   )3( 23)א()2(,  סעיף  לפי  מעצר  סמכות   )2(
לחוק.

עופר כהן חגית סבירסקי  

מיכאל קינריס  אברהם אביסרור  

יצחק חזן  שחר דמתי  

עזר מוכתר  יפית בת־אל סלע  

ליאת גוטמן  דניאל אברהם  

אברהם ניסן  דרור טל  

רחלי גנאל שלום  דוד ברזין  

חוסם עאזם תומר אופיר  

שי כהן  יפית מנחם  

רפי עמנואל  יוסי אליאס  

אלון וילנצ'יק אלכסנדר גלפנבוים 

דוד הנס אבנר כהן  

אורנה דניאל מירי יולזרי  

אילן נסים גיל גבע  

אשר מנטוביץ גולן מרדכי  

עפר יואל שדה אילן גרוסמן  

דורון מלכה ערן באוברג  

זהבה בקר אללה דובינסקי  

רבקה ללום נח קופרשטיין  

אבישי פדר יונתן קורץ  

אסף טטר שמואל בס  

איתי שוהם ענת כץ  

אילן הרשברג רן  גולדשטיין  

אבנר סבאג ששון לוי  

עמית קרן אורי סייג  

איתן שפירא סמדר בין  

דנה בניטה אלינור מאיר  

אפרת לייכטר חגית ייני  

יפית מזרחי נדב ליבהבר  

מתן אמסלם סיון מויאל  

מג'ד חלו חן שינברג  

בניה אל יוסף אזולאי מיכל אגמון  

שלמה אסתרוגו עידן אילן  

אלעד בן לולו אסתר בן חמו  

נעמי ברכה סימה בן צבי  

סרגיי גוסליצר דן גבאי  

סיון גורפינקל גל יששכר גור אריה 

מרדכי וטורי ויצ’סלב גרבר  

ליהי חדד מוטי זהבי  

אולג טימרמן יוסף חזן  

אייל כהן גיל ישראל  

יוסף לוי ענת לוי  

יוסף אברהם נחמיה אמיר ליבוביץ  

ליה פלדמן רבין מיכאל פל  

אייל קולמן יונתן פרנקו  

אייל שבו ערן קורצינסקי  

חיים שעיה אלרן שלום  

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

ס"ח התשכ"א, עמ' 100; התשכ"ד, עמ' 91.  2

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.  3

ס"ח התשנ"ו, עמ' 350; התשנ"ז, עמ' 116.  4
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יונתן דוד דרור דניאל  

רונן יעקבי בנימין ברלב  

הרצל זיו עדי נגה גדמו  

דרור כהן ראובן סולומון  

מוחמד דגש אירית קרן  

שגיא מריאן חן סבג ניסני  

רמי אסעד שרון ברגר  

רונן רצון מנחם פריד  

אורן צופי ליאת גופרשטיין  
חביבי

עמוס שמעונוב ששון כהן  

חוה גולני אלדד קפח  

שני פרייטס אברהם אוחיון  

ליאון אווסקר ורד עמוס  

רינה דנינו ענבל טייאר  

יחיאל ארד שלמה אבישר  

רחל גיאת  צמרת בן עדיבה  

דניאל דבש גלית גנור  

נתנאל יוסף דוד דחליקה   

רועי כהן אברהם כהן  

שלמה מועלם  גיא מאיר  

אשר סודמי חיים נמדר  

אלעד ציוני נעמי פנחסי  

דניאל שמעיה יניב שטרית  

ורד חדד עורקבי ליאור שפנר  

ציפורה בן עמי דניאל בידרמן  

נטע סגיר גמליאל נירעם נסים זנו  

חיים גרשון מנחם ישראל גנץ  

משה מזרחי אליעזר חיימוב  

אריה נחמני ניר מקלר  

ויצמן פרנסה אילן נסים  

יוסף חן אמוץ שגב  

אודי יצחקי. זיו הרצל  

 31( התשפ"ד  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2023( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

י"ב בטבת התשפ"ב )16 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2849(

עמר בר–לב  
השר לביטחון הפנים   

ולחיזוק וקידום קהילתי  

הודעה על קביעת הבחינה ב"מבוא לתורת 
השמאות" - מועד שני 2022

לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

אנו מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 9 לחוק שמאי מקרקעין, 
מקרקעין  שמאי  לתקנות   1 לתקנה  ובהתאם  התשס"א-12001, 
)בחינות(, התשס"ו-22006 )להלן - התקנות(, כי הבחינה בנושא 
"מבוא לתורת השמאות" - מועד שני 2022, תתקיים ביום כ"ט 

באייר התשפ"ב )30 במאי 2022(, בשעה 11.00.

מועד בחינה זה מבטל את מועד הבחינה שנקבע בתחילה 
ליום 8 במאי 2022.

למועד  מאליו  יועבר  רישומם  לבחינות,  שנרשמו  נבחנים 
החדש שייקבע.

כ"ט בשבט התשפ"ב )31 בינואר 2022(
)חמ 3-320-ה1(

                                                     ערן דוידי
                                      יושב ראש מועצת שמאי מקרקעין

ס"ח התשס"א, עמ' 436.  1

ק"ת התשס"ו, עמ' 424.  2

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2022
לפי תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

התשט"ז-11955,  חשבון,  רואי  לתקנות   4 לתקנה  בהתאם 
אביב  למועד  חשבון  רואי  מועצת  בחינות  כי  בזה  מודיע  אני 

2022 יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:

תאריך הבחינההנושא
תאריך אחרון

לרישום

ביניים חלק א'

*מבוא 
לחשבונאות

ח' באייר התשפ"ב 
)9 במאי 2022(

כ"ד בניסן התשפ"ב
)25 באפריל 2022(

י"ז באייר התשפ"ב *משפט עסקי
)18 במאי 2022(

ג' באייר התשפ"ב
)4 במאי 2022(

בחינות ביניים ב'

כ"ב בסיוון התשפ"ב*כלכלה
)21 ביוני 2022(

ח' בסיוון התשפ"ב
)7 ביוני 2022(

***יסודות 
ביקורת 

החשבונאות

כ"ח בסיוון התשפ"ב
)27 ביוני 2022(

י"ד בסיוון התשפ"ב
)13 ביוני 2022(

בחינות סופיות חלק א'

ח' באייר התשפ"ב*סטטיסטיקה
)9 במאי 2022(

כ"ד בניסן התשפ"ב
)25 באפריל 2022(

**חשבונאות 
פיננסית א'

י בסיוון התשפ"ב
)9 ביוני 2022(

כ"ה באייר התשפ"ב
)26 במאי 2022(

*דיני תאגידים 
ומסחר

ט"ו בסיוון 
התשפ"ב

)14 ביוני 2022(

א' בסיוון התשפ"ב
)31 במאי 2022(

 
ק"ת התשט"ז, עמ' 34.  1
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הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק לטיפול בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, 

התשע"ב-2012

בהתאם לסעיף 52)ג( לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי 
אני  החוק(,   - )להלן  התשע"ב-12012  ובסוללות,  ואלקטרוני 
 2021 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי  עקב  כי  מודיעה 
לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר 2020, מיום כ"ח בטבת 
התשפ"ב )1 בינואר 2022( סכומי העיצום הכספי לפי סעיף 46 

לחוק, הם כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)א( לחוק -  )1(

ליחיד - 20,460 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(; )א( 

לתאגיד - 40,910 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ב( לחוק -  )2(

ליחיד - 76,710 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 153,310 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 308,390 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 616,770 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 46)ה()2( לחוק - 3,080 ש"ח.  )4(

כ"ה בטבת התשפ"ב )29 בדצמבר 2021(
)חמ 3-5196(

גלית כהן  
המנהלת הכללית של   

המשרד להגנת הסביבה  
ס"ח התשע"ב, עמ' 530; י"פ התשפ"א, עמ' 3519.  1

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הגז הפחמימני המעובה, התשפ"א- 2020

הפחמימני  הגז  לחוק  58)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
המעובה, התשפ"א-12020 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב 
המדד  לעומת   2021 דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  שינוי 
בטבת  כ"ח  ביום  יעודכנו   ,2020 דצמבר  בחודש  שפורסם 
שבתוספת  הכספי  העיצום  סכומי   )2022 בינואר   1( התשפ"ב 

העשירית לחוק ויהיו כלהלן:

הסכומים האמורים בטור ב' בחלק א' בתוספת העשירית   )1(
לחוק יהיו כלהלן:

תנאי  כל  בשל   5,120  -  )1( פרט  לצד  האמור  )א( הסכום 
שהופר;

)ב( הסכומים האמורים לצד פרט )2( - 510 בשל כל צרכן 
הסדרים  חוק  לפי  להוראות  בהתאם  דיווח  שעליו 
התשמ"ט-1989,  חקיקה(,  )תיקוני  המדינה  במשק 
ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 102,400 שקלים 
בתקנות  כהגדרתו  קטן  גז  ספק  שהוא  למפר  חדשים 
גז  )מכירת  חקיקה(  )תיקוני  המדינה  במשק  הסדרים 
על ידי בתי זיקוק וספקי גז(, התש"ע-2009, ולא יעלה 
על 1,024,000 שקלים חדשים למפר שאינו ספק גז קטן;

תאריך הבחינההנושא
תאריך אחרון

לרישום

י"ז באייר התשפ"ב*מימון
)18 במאי 2022(

ג' באייר התשפ"ב
)4 במאי 2022(

*טכנולוגיות 
מידע

כ"ב בסיוון 
התשפ"ב

)21 ביוני 2022(

ח' בסיוון התשפ"ב
)7 ביוני 2022(

כ"ח בסיוון **דיני מיסים א'
התשפ"ב

)27 ביוני 2022(

י"ד בסיוון התשפ"ב
)13 ביוני 2022(

בחינות סופיות חלק ב'
*תמחיר 

וחשבונאות 
ניהולית 
מתקדמת

ט"ו בסיוון 
התשפ"ב

)14 ביוני 2022(

א' בסיוון התשפ"ב
)31 במאי 2022(

חשבונאות 
פיננסית 
מתקדמת

כ"ט בתמוז 
התשפ"ב

)28 ביולי 2022(

טרם נקבע

י' בסיוון התשפ"ב**דיני מיסים ב'
)9 ביוני 2022(

כ"ה באייר 
התשפ"ב

)26 במאי 2022(
ביקורת 

חשבונות 
ובעיות 
ביקורת 

מיוחדות

כ' באב התשפ"ב
)17 באוגוסט 2022(

טרם נקבע

הבחינה תיערך במכללת רמת גן ותחל בשעה 10.00.  *

בשעה  ותחל  בירושלים  האומה  בבנייני  תיערך  הבחינה   **
.11.00

פיננסית  חשבונאות  בנושאים  הבחינה  ושעת  מיקום 
מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות יישלחו 

בדואר אלקטרוני בסמוך למועד הבחינה.

וביקורת  מתקדמת  פיננסית  חשבונאות  לבחינות  הרישום 
חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות יפורסם באתר בהמשך.

תקנה  פי  על  המועצה  ראש  יושב  של  לסמכותו  בהתאם 
עסקי,  משפט  לחשבונאות,  מבוא  בנושאים:  הבחינות  4)א( 
רק   2022 בשנת  יערכו  החשבונות,  ביקורות  ויסודות  כלכלה 

במועד אביב 2022, בחינות אלה לא ייערכו במועד סתיו 2022.

www. ניתן להירשם לבחינות המועצה באתר האינטרנט
roch.justice.gov.il בלבד.

האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים 
נושא,  לכל  חדשים  452 שקלים  היא  א'  חלק  וסופיות  ב'  חלק 

ולבחינות סופיות חלק ב' היא 847 שקלים חדשים לכל נושא.

התאמות בבחינות

לקות  בשל  להתאמות  בקשות  להגשת  האחרון  המועד 
למידה או הפרעות קשב וריכוז ובקשות בשל מגבלות רפואיות, 

ניתן להגיש עד 60 ימים לפני מועד הבחינה.

עולים   - המיוחדות  האוכלוסיות  של  להתאמות  בקשה 
חדשים, בני מיעוטים, נבחנים מעל גיל 50 ונשים בהיריון, ניתן 

להגיש עד 30 ימים לפני מועד הבחינה.

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(
)חמ 3-372-ה1(                                     ערן דוידי

יושב ראש מועצת רואי חשבון  

 
ס"ח התשפ"א, עמ' 146.  1
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)לו( הסכום האמור לצד פרט )36( - 5,120;

)לז( הסכומים האמורים לצד פרט )37( -

הסכומים האמורים לצד פרט משנה )א( - 1,020   )1(
עומד  שאינו  גז  המכיל  מיטלטל  מכל  כל  בשל 

בדרישות התקן ולא יותר מ–102,400;

הסכומים האמורים לצד פרט משנה )ב( - 10,240   )2(
עצמית  לצריכה  המשמש  נייח  מכל  כל  בשל 
המכיל גז שאינו עומד בדרישות התקן ולא יותר 

מ–256,010;

הסכום האמור לצד סעיף משנה )ג( - 69,630 בשל   )3(
לצריכה עצמית  גז שאינו  במיתקן  נייח  מכל  כל 

המכיל גז שאינו עומד בדרישות התקן;

)לח( הסכום האמור לצד פרט )38( - 10,240;

)לט( הסכום האמור לצד פרט )39( - 25,600;

)מ( הסכום האמור לצד פרט )40( - 10,240;

)מא( הסכום האמור לצד פרט )41( - 3,070;

)מב( הסכום האמור לצד פרט )42( - 2,560 בשל כל מכל 
גז מרכזית שמחוברים אליה מכלים  או מערכת  נייח 

מיטלטלים;

ב' בתוספת העשירית  ב' בחלק  הסכומים האמורים בטור   )2(
לחוק יהיו כלהלן:

הסכומים האמורים לצד פרט )1( - )א( 

5,120 ליחיד;  )1(

10,240 לתאגיד;  )2(

הסכום האמור לצד פרט )2( - 2,560; )ב( 

הסכום האמור לצד פרט )3( - 5,120; )ג( 

הסכום האמור לצד פרט )4( - 1,020; )ד( 

הסכום האמור לצד פרט )5( - 1,540; )ה( 

העשירית  בתוספת  ג'  בחלק  ב'  בטור  האמורים  הסכומים   )3(
לחוק יהיו כלהלן:

)א( הסכום האמור לצד פרט )1( - 5,120 בשל כל טונה מעל 
ל–25 טונות או חלק ממנה;

)ב( הסכום האמור לצד פרט )2( - 5,120;

)ג( הסכום האמור לצד פרט )3( - 5,120;

)ד( הסכומים האמורים לצד פרט )4( - 260 בשל כל מכל, 
ולא יותר מ–20,480;

)ה( הסכום האמור לצד פרט )5( - 5,120;

)ו( הסכום האמור לצד פרט )6( - 10,240;

)ז( הסכום האמור לצד פרט )7( - 2,050;

)ח( הסכום האמור לצד פרט )8( - 5,120;

)ט( הסכום האמור לצד פרט )9( - 1,020;

)י( הסכום האמור לצד פרט )10( - 1,020;

)יא( הסכום האמור לצד פרט )11( - 1,020;

)יב( הסכום האמור לצד פרט )12( - 1,540 בשל כל מכל;

)יג( הסכום האמור לצד פרט )13( - 10,240;

)יד( הסכום האמור לצד פרט )14( - 10,240;

צרכן  כל  בשל   1,020  -  )3( פרט  לצד  האמור  )ג( הסכום 
שכלפיו בוצעה ההפרה;

)ד( הסכום האמור לצד פרט )4( - 7,680;

)ה( הסכום האמור לצד פרט )5( - 10,240;

)ו( הסכום האמור לצד פרט )6( - 5,120;

)ז( הסכום האמור לצד פרט )7( - 15,360;

תנאי  כל  בשל   3,070  -  )8( פרט  לצד  האמור  )ח( הסכום 
שהופר;

תנאי  כל  בשל   5,120  -  )9( פרט  לצד  האמור  )ט( הסכום 
שהופר;

)י( הסכום האמור לצד פרט )10( - 10,240 בשל כל תנאי 
שהופר;

)יא( הסכום האמור לצד פרט )11( - 10,240;

)יב( הסכום האמור לצד פרט )12( - 5,120;

)יג( הסכום האמור לצד פרט )13( - 510 בשל כל צרכן גז;

)יד( הסכום האמור לצד פרט )14( - 30,720;

2,560 בשל כל מכל   -  )15( פרט  )טו( הסכום האמור לצד 
גז מרכזית שמחוברים אליה מכלים  או מערכת  נייח 

מיטלטלים;

)טז( הסכום האמור לצד פרט )16( - 3,070;

)יז( הסכום האמור לצד פרט )17( - 1,540;

)יח( הסכום האמור לצד פרט )18( - 1,020 בשל כל צרכן 
גז;;

)יט( הסכום האמור לצד פרט )19( - 310 בשל כל צרכן גז;

)כ( הסכום האמור לצד פרט )20( - 310 בשל כל צרכן גז;

)כא( הסכום האמור לצד פרט )21( - 510 בשל כל צרכן גז;

)כב( הסכום האמור לצד פרט )22( - 310 בשל כל צרכן גז;

)כג( הסכומים האמורים לצד פרט )23( - 510 בשל כל צרכן 
גז, ולא יותר מ–20,480;

2,560 בשל כל   - )24( )כד( הסכומים האמורים לצד פרט 
מיתקן גז שאינו לצריכה עצמית; 1,020 בשל כל מיתקן 

גז לצריכה עצמית;

)כה( הסכום האמור לצד פרט )25( - 2,560 בשל כל צרכן 
גז;

)כו( הסכום האמור לצד פרט )26( - 25,600;

)כז( הסכום האמור לצד פרט )27( - 5,120 בשל כל תנאי 
שהפר;

)כח( הסכום האמור לצד פרט )28( - 10,240;

)כט( הסכום האמור לצד פרט )29( - 1,020 בשל כל צרכן;

)ל( הסכום האמור לצד פרט )30( - 30,720;

)לא( הסכום האמור לצד פרט )31( - 5,120 בשל כל פעולה 
שלא ביצע;

)לב( הסכום האמור לצד פרט )32( - 310 בשל כל מיתקן גז;

)לג( הסכום האמור לצד פרט )33( - 5,120;

)לד( הסכום האמור לצד פרט )34( - 5,120;

)לה( הסכום האמור לצד פרט )35( - 7,680;
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)טו( הסכום האמור לצד פרט )15( - 5,120;

)טז( הסכום האמור לצד פרט )16( - 2,560;

)יז( הסכום האמור לצד פרט )17( - 10,240;

)יח( הסכום האמור לצד פרט )18( - 200;

)יט( הסכום האמור לצד פרט )19( - 1,020 בשל כל מכל;

כל  בשל   1,540  -  )20( פרט  לצד  האמורים  )כ( הסכומים 
מכל, ולא יותר מ–102,400;

כל  בשל   510  -  )21( פרט  לצד  האמורים  )כא( הסכומים 
מכל, לא פחות מ–5,120 ולא יותר מ–102,400;

)כב( הסכום האמור לצד פרט )22( - 1,020 בשל כל מכל;

כל  1,540 בשל   -  )23( פרט  לצד  )כג( הסכומים האמורים 
מכל, ולא יותר מ–102,400;

כל  בשל   260  -  )24( פרט  לצד  האמורים  )כד( הסכומים 
מכל, ולא יותר מ–102,400;

)כה( הסכום האמור לצד פרט )25( - 51,200;

)כו( הסכום האמור לצד פרט )26( - 15,360;

)כז( הסכום האמור לצד פרט )27( - 10,240;

)כח( הסכום האמור לצד פרט )28( - 10,240;

)כט( הסכום האמור לצד פרט )29( - 15,360 בשל כל מתקין 
גפ"מ שלא העסיק;

)ל( הסכום האמור לצד פרט )30( - 310 בשל כל מיתקן גז 
שלא נבדק;

)לא( הסכום האמור לצד פרט )31( - 5,120;

)לב( הסכום האמור לצד פרט )32( - 15,360;

)לג( הסכומים האמורים לצד פרט )33( - 260 בשל כל מכל, 
ולא יותר מ–102,400;

)לד( הסכום האמור לצד פרט )34( - 25,600;

)לה( הסכום האמור לצד פרט )35( - 10,240;

)לו( הסכום האמור לצד פרט )36( - 10,240;

)לז( הסכום האמור לצד פרט )37( - 1,020;

)לח( הסכום האמור לצד פרט )38( - 1,020;

)לט( הסכום האמור לצד פרט )39( - 5,120;

)מ( הסכום האמור לצד פרט )40( - 5,120;

)מא( הסכום האמור לצד פרט )41( - 5,120;

)מב( הסכום האמור לצד פרט )42( - 10,240;

)מג( הסכום האמור לצד פרט )43( - 1,540;

)מד( הסכום האמור לצד פרט )44( - 2,560;

)מה( הסכום האמור לצד פרט )45( - 2,560;

)מו( הסכום האמור לצד פרט )46( - 5,120;

)מז( הסכום האמור לצד פרט )47( - 5,120;

)מח( הסכום האמור לצד פרט )48( - 5,120;

ד' בתוספת העשירית  ב' בחלק  הסכומים האמורים בטור   )4(
לחוק יהיו כלהלן

הסכום האמור לצד פרט )1( - 2,560 בשל כל מיתקן גז; )א( 

)2( - 510 בשל כל מכל או  הסכום האמור לצד פרט  )ב( 
אבזר שלא סימן;

הסכום האמור לצד פרט )3( - 2,560 בשל כל מיתקן גז; )ג( 

)4( - 510 בשל כל מכל או  הסכום האמור לצד פרט  )ד( 
אבזר שלא סימן.

כ"ה בטבת התשפ"ב )29 בדצמבר 2021(

)חמ 3-6327(

חן בר יוסף  
מנהל מינהל הדלק  

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה - חובות 

דיווח ומרשם(, התשע"ב-2012

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22)ג( לחוק הגנת הסביבה )פליטות 
התשע"ב-12012  ומרשם(,  דיווח  חובות   - לסביבה  והעברות 
שפורסם  המדד  שינוי  עקב  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן 
דצמבר  בחודש  שפורסם  המדד  לעומת   2021 דצמבר  בחודש 
2020, התעדכנו סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף 16 לחוק, 

והם מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022(, כמפורט להלן:

)1( ליחיד - 10,570 שקלים חדשים;

)2( לתאגיד - 105,750 שקלים חדשים.

ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר 2022(

)חמ 3-4608(                         יצחק בן דוד
הרשם  

ס"ח התשע"ב, עמ' 238; י"פ התשפ"א, עמ' 3236.  1

הודעה בדבר עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א-2011

באריזות,  הטיפול  להסדרת  לחוק  40)ג(  לסעיף  בהתאם 
התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי המדד 
2021 לעומת המדד שפורסם בחודש  שפורסם בחודש דצמבר 
דצמבר 2020, מיום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( סכומי 

העיצום הכספי לפי סעיף 34 לחוק הם כלהלן:

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)א( לחוק -  )1(

ליחיד - 80,870 שקלים חדשים )להלן - ש"ח(; )א( 

לתאגיד - 161,730 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ב( לחוק - 539,110 ש"ח;  )2(

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ג( לחוק -  )3(

ליחיד - 243,680 ש"ח; )א( 

לתאגיד - 487,360 ש"ח; )ב( 

בשל הפרת הוראה לפי סעיף 34)ד( לחוק - 2,700 ש"ח בשל   )4(
כל טונה של פסולת אריזות שלא בוצע לגביה מיחזור מוכר 

בהתאם ליעדי המיחזור לפי סעיף 6 לחוק.

כ"ה בטבת התשפ"ב )29 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4317-ה1(

אלעד עמיחי  
המנהל  

ס"ח התשע"א, עמ' 278; י"פ התשפ"א, עמ' 3451.  1
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

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

)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף   .1
לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי זכות 
שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארים  במקרקעין  הבעלות 
אליהם פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 790, התש"ך, עמ' 2087, תהיה לקניינה הגמור 
זו  הודעה  פרסום  ממועד  ישראל  מדינת  של  והמוחלט 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברמת גן, גוש 6235, ח"ח 759 )לשעבר ח"ח 497(,   
בשטח של 700 מ"ר.

בתשריט  אדום,  בקו  מתוחמת  האמורה  הקרקע  חטיבת 
מס' הפ/א/740/4 הערוך בקנה מידה 1:2,500 והחתום בידי שר 

האוצר.

מקרקעי  רשות  במשרדי  מופקד  האמור  התשריט  העתק 
ישראל, מחלקת מיפוי ומדידות, מרחב תל אביב.

ט"ז בשבט התשפ"ב )18 בינואר 2022(
)חמ 3-4(

אביגדור ליברמן  
שר האוצר  

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  1

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
פת/23/1212/ב,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
4548, התשנ"ז, עמ' 4677, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  תקווה,  פתח  ולבנייה  לתכנון 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 9973, התשפ"ב, עמ' 1203, תהיה לקניינה הגמור 
זו  והמוחלט של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' חפץ חיים, גוש 6397, ח"ח   
2, בשטח של 45 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ב בשבט התשפ"ב )24 בינואר 2022(
)חמ 3-4(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
ג/12620, שהודעה  התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5748, התשע"ז, 
עמ' 888, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
גליל מרכזי, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
10017, התשפ"ב, עמ' 1671, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  ג'וליס  המקומית  המועצה  של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בג'וליס, ששטחה 1,700 מ"ר, המזוהה כגוש   
18451, חלקה 73: ח"ח 73, מגרש 2002, ששטחה 480 מ"ר, 

אחוז הפקעה: 28.2%; הייעוד: שטח ציבורי.

י"א בטבת התשפ"ב )15 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4(                                          איתמר בן דוד

יושב ראש הוועדה המקומית  
  לתכנון ולבנייה גליל מרכזי

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
ג/12620, שהודעה  התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5748, התשע"ז, 
עמ' 888, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
גליל מרכזי, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
10017, התשפ"ב, עמ' 1671, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  ג'וליס  המקומית  המועצה  של 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כגוש  המזוהה  מ"ר,   1,271 ששטחה  בג'וליס,  קרקע  חטיבת   
- 18451

ח"ח 2, מגרש 2/1, ששטחה 1,028 מ"ר, אחוז הפקעה: 80.9%;   
הייעוד שטח למבני ציבור;

הפקעה: 19.1%;  אחוז  מ"ר,   243 ששטחה   ,2/2 מגרש   ,2 ח"ח   
הייעוד: שטח ציבורי.

י"א בטבת התשפ"ב )15 בדצמבר 2021(
)חמ 3-4(                                          איתמר בן דוד

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גליל מרכזי  

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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אברהם פארמסוטיקלס בע"מ
)ח"פ 51-440783-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
לפי  זו,  הודעה  פרסום  לאחר  ימים   30 או   ,7.3.2022 ביום  תתכנס 
המאוחר מבין השניים, במשרדי המפרק, רח' דרך אבא הלל סילבר 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,16
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ישראל פפר, עו"ד, מפרק

אמיגוס זה ציון בע"מ
)ח"פ 51-482119-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21.3.2022, אצל מור ערן קגן, רח' גולדה מאיר 5, נס 
ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן קגן, מפרק

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

א.ש.ל.י ניהול ואחזקות 
בע"מ

שד' נים 2 ראשון לציון במשרד 51327801017/03/202208:30
עו''ד מסורי רז

עו''ד מסורי רז

ארן דהן עמרם - משרד 
עורכי דין ונוטריון

בן יהודה 34 ירושלים 942300 אצל 51191242015/03/202210:00
נעם שרייבר עו''ד

נעם שרייבר 
עו''ד

רח' הירדן 23 טבריה אצל אבישי 51356031817/03/202210:00ימא אור השקעות בע"מ
מלכא – בניין סנטרו קומה 1

אבישי מלכא 
עו''ד

צייטלין 1 תל אביב במשרד אלירן 51296320810/03/202212:00קלמיקס השקעות בע"מ
כהן עו''ד

אלירן כהן עו''ד

נ.י.ר.מ. חשבונאות וייעוץ 
בע"מ

הארבעה 30 תל אביב במשרד עו''ד 51200686713/03/202209:00
קבוצת פורת אצל דוד פרנק

דוד פרנק

א.פ.י. רשת חנויות מעדני 
השוק בע"מ

הבעל שם טוב 10 קרית אתא אצל 51307706513/03/202210:00
משולם יהודה

משולם יהודה

הבעל שם טוב 10 קרית אתא אצל 51256826213/03/202210:00דריה דגים טובים בע"מ
משולם יהודה

משולם יהודה

הבעל שם טוב 10 קרית אתא אצל 51300408513/03/202210:00מאפית פטרבורג בע"מ
משולם יהודה

משולם יהודה

י.מ. מעדני דג זה )2001( 
בע"מ

הבעל שם טוב 10 קרית אתא אצל 51313819813/03/202210:00
משולם יהודה

משולם יהודה

חברת גוש 10195 חלקה 
55 בע"מ

מבוא הכרמים 16 הר אדר אצל 51514131513/03/202210:00
פיליפוביץ אריאל

פיליפוביץ 
אריאל

מבוא הכרמים 16 הר אדר אצל 51111238513/03/202210:00חומרי בנין יוסי בע"מ
פיליפוביץ אריאל

פיליפוביץ 
אריאל

השמחה 11 כפר סבא אצל  פילוסוף 51073024513/03/202210:00סרטי הים האדום בע"מ
דוד

פילוסוף דוד

שתולים 57/45 תל אביב אצל כהן 51378520413/03/202210:00ל.ר.ל.א. בע"מ
אורי

כהן אורי

רח' דאוד תלחמי 20 שפרעם אצל 51285046215/03/202210:00ריינה סנז סטיל בע"מ
דחלה את מטר - משרד עורכי דין

עבד אל האדי 
יאסר




