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מינוי חברים בוועדות ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

מקרקעין  מיסוי  לחוק  89)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)שבח ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את 
הרשומים מטה לחברים בוועדות ערר לפי החוק, כמפורט להלן:

מחוז דרום:

רן משה2;

מחוז חיפה:

שמעון פסטנברג3;

גלית יחזקאלי-גולן3 

 1( התשע"ה  בטבת  י'  יום  עד  משה  רן  של  המינוי  תוקף 
בינואר 2015(; 

תוקף מינוייהם של שמעון פסטנברג ושל גלית יחזקאלי-
גולן לשנה 

כ"ח באייר התשע"ד )28 במאי 2014(
)חמ 3-324-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ב, עמ' 45   1

י"פ התשס"ג, עמ' 2418; התשס"ז, עמ' 2267   2

י"פ התשס"ח, עמ' 495; התשע"א, עמ' 1407; התשע"ב, עמ' 4670;   3 

התשע"ג, עמ' 5860   

מינוי חבר לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 
ורכישה(, התשכ"ג-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את נאדר 

זועבי, לחבר בוועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז הצפון2 

תוקף המינוי לשנתיים 

י"ג בניסן התשע"ד )13 באפריל 2014(
)חמ 3-324-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ב, עמ' 45   1

י"פ התשע"ג, עמ' 2004   2

מינוי חבר לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 
ישי  את  ממנה  אני  החוק(,   - )להלן  התשכ"ג-11963  ורכישה(, 
אבישי, לחבר בוועדת ערר לעניין סעיף 88 לחוק, במחוז הדרום 

תוקף המינוי לשנתיים 

א' בניסן התשע"ד )1 באפריל 2014(
)חמ 3-324-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ב, עמ' 45   1

מינוי נציגי ציבור לוועדת ערר
לפי חוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, התשכ"ג-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 89)א( לחוק מיסוי מקרקעין )שבח 
ורכישה(, התשכ"ג-11963, אני ממנה את אברהם דב שמואלביץ 
החוק  שלפי  הערר  בוועדת  ציבור  לנציגי  מרגליות,  דן  ואת 

האמור, במחוז המרכז2 

תוקף המינוי לשנה אחת 

י"ב באדר א' התשע"ד )12 בפברואר 2014(
)חמ 3-324-ה1(

ציפי לבני  
שרת המשפטים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשנ"ט, עמ' 130   1

י"פ התשע"א, עמ' 6235   2

הודעה על עדכון סכומים 
לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום 

פערים חברתיים )מס הכנסה שלילי(, התשס"ח-2007

שיעור  להגדלת  לחוק  8)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
)מס  חברתיים  פערים  ולצמצום  העבודה  בכוח  ההשתתפות 
הכנסה שלילי(, התשס"ח-12007 )להלן - החוק(, אני מודיע לאמור:

עדכון סכומים

לעומת   2014 מאי  בחודש  שפורסם  המדד  עליית  עקב    1
הסכומים  התעדכנו   ,2007 מאי  בחודש  שפורסם  המדד 
הנקובים בסעיפים 2 עד 6 לחוק, ביום ג' בסיוון התשע"ד )1 

ביוני 2014(, כלהלן:

בסעיף 2 לחוק -  )1(

שקלים   2,050" במקום  מקום,  בכל   ,)1( בפסקה  )א( 
במקום  חדשים",  שקלים   2,070" בא  חדשים" 
שקלים   3,610" בא  חדשים"  שקלים   3,570"
בא  חדשים"  שקלים   4,760" במקום  חדשים", 
שקלים   6,190" ובמקום  חדשים"  שקלים   4,810"

חדשים" בא "6,250 שקלים חדשים";

שקלים   2,050" במקום  מקום,  בכל   ,)2( בפסקה  )ב( 
במקום  חדשים",  שקלים   2,070" בא  חדשים" 
שקלים   3,610" בא  חדשים"  שקלים   3,570"
בא  חדשים"  שקלים   4,760" במקום  חדשים", 
שקלים   6,790" ובמקום  חדשים",  שקלים   4,810"

חדשים" בא "6,850 שקלים חדשים";

בסעיף 3)3( לחוק, במקום "2,050 שקלים חדשים" בא   )2(
"2,070 שקלים חדשים";

בסעיף 4 לחוק -  )3(

בא  חדשים"  שקלים   1,190" במקום   ,)1( בפסקה  )א( 
שקלים   4,760" ובמקום  חדשים"  שקלים   1,200"

חדשים", פעמיים, בא "4,810 שקלים חדשים";

בא  חדשים"  שקלים   1,190" במקום   ,)2( בפסקה  )ב( 
שקלים   3,570" ובמקום  חדשים"  שקלים   1,200"
חדשים" בא "3,610 שקלים חדשים", בכל מקום, 
במקום "4,760 שקלים חדשים" בא "4,810 שקלים 
בא  חדשים"  שקלים   2,050" ובמקום  חדשים" 

"2,070 שקלים חדשים";
 

ס"ח התשס"ח, עמ' 84 ועמ' 796; י"פ התשע"ג, עמ' 7229   1
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חדשים"  שקלים   11,910" במקום  לחוק,  5)ב()2(  בסעיף   )4(
בא "12,030 שקלים חדשים" ובכל מקום, במקום "4,760 
ובמקום  חדשים"  שקלים   4,810" בא  חדשים"  שקלים 

"1,430 שקלים חדשים" בא "1,440 שקלים חדשים";

בא  חדשים"  שקלים   2,050" במקום  לחוק,  6)א(  בסעיף   )5(
חדשים"  שקלים   3,570" במקום  חדשים",  שקלים   2,070"
בא "3,610 שקלים חדשים", במקום "4,760 שקלים חדשים" 
בא "4,810 שקלים חדשים", במקום "6,190 שקלים חדשים" 
בא "6,250 שקלים חדשים", במקום "6,790 שקלים חדשים" 
 11,910" במקום  מקום,  ובכל  חדשים"  שקלים   6,850" בא 

שקלים חדשים" בא "12,030 שקלים חדשים" 

כ"ה בתמוז התשע"ד )23 ביולי 2014(
)חמ 3-3851(

יאיר לפיד  
שר האוצר  

אצילת סמכויות
לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

המדינה  שירות  לחוק  71)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  ובהמלצת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ג-11963  )משמעת(, 
לפי  מסמכותי  אוצל  אני  האמור,  בחוק  כהגדרתה  השירות 
המנהל  לסגן  והצלה,  כבאות  לנציב   - לחוק  ו–32   31 סעיפים 
ברשות  המחוזות  ולמפקדי  אנוש(  ומשאבי  )מינהל  הכללי 
הארצית לכבאות והצלה )להלן - הרשות(, לגבי עובדי הרשות 

כ"א בסיוון התשע"ד )19 ביוני 2014(
)חמ 3-67-ה1(

יצחק אהרונוביץ'  
השר לביטחון הפנים  

ס"ח התשכ"ג, עמ' 50   1

אצילת סמכויות
לפי חוק שירות המדינה )משמעת(, התשכ"ג-1963

המדינה  שירות  לחוק  71)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ועדת  ובהמלצת  החוק(,   - )להלן  התשכ"ג-11963  )משמעת(, 
להשעיה  מסמכותי  אוצל  אני  בחוק,  כהגדרתה  השירות 
והעברה דחופות לפי סעיף 48 לחוק, לנציב כבאות והצלה, לגבי 

עובדי הרשות הארצית לכבאות והצלה 
כ"א בסיוון התשע"ד )19 ביוני 2014(

)חמ 3-67-ה1(
יצחק אהרונוביץ'  

השר לביטחון הפנים  
ס"ח התשכ"ג, עמ' 50   1

הודעה בדבר הכרזה על אסון טבע
לפי תקנות פיצוי נפגעי אסון טבע )קביעת זכאות לפיצויים 

ושיעורם(, התשנ"ב-1991
בהתאם לתקנה 3 לתקנות פיצוי נפגעי אסון טבע )קביעת 
כי  מודיע  אני  התשנ"ב-11991,  ושיעורם(,  לפיצויים  זכאות 
טבע  אסון  נפגעי  פיצוי  לחוק  1א)א(  סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
התשמ"ט-21989,  לחקלאות(,  לתשתיות  נזקים  בשל  )פיצוי 

הכריזה הממשלה, בהחלטה מס' 1078 )חכ/14( מיום ט"ו בטבת 
תופעות  על  ההחלטה(,   - )להלן   )2013 בדצמבר   18( התשע"ד 
הטבע שהתרחשו בתאריכים ובאזורים המפורטים להלן ובהתאם 
ההידרולוגי  השירות  במפות  שסומנו  החריגים  לתחומים 

והשירות המטאורולוגי המצורפות להחלטה, כעל אסון טבע:

אזור האירועתאריך האירוע

חבל אילות2012 11 18

גליל מערבי2012 12 2012-19 12 21

בפריסה כלל ארצית2013 1 2013-5 1 11

ה' באייר התשע"ד )5 במאי 2014(
)חמ 3-2207(

                                            מועמר חאג'-יחיא
                                                        המנהל

                                         משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

אסטרולייט בע"מ
)ח"פ 51-085257-7(

)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 2014 8 25, בשעה 00 13, במשרד עו"ד ברגרזון ושות', 
רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
צביה זאבי, מפרקת

M.R.I. Research & Development Ltd.,Israel
)ח"פ 51-235101-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,11 00 בשעה   ,9 9 2014 ביום  תתכנס   הנ"ל 
ארניא 23, מגדל המילניום, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
זנבה דרבאו, עו"ד, מפרק  

דנירקו ניהול בע"מ
)ח"פ 51-433094-3(

)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 2014 9 15, בשעה 00 10, במשרד המפרק, רח' ההגנה 
12, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 

                                     
ק"ת התשנ"ב, עמ' 424   1

ס"ח התשמ"ט, עמ' 20; התשנ"ו, עמ' 126; התשס"ו, עמ' 309   2
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ארביטרייד בע"מ
)ח"פ 51-303691-3(

)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 2014 9 15, בשעה 00 10, במשרד עורכי דין דנהירש 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק   

גלובל טלוורק בע"מ
)ח"פ 51-241934-2(

)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 
תתכנס ביום 2014 9 21, בשעה 00 10, במשרד עורכי דין דנהירש 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק   

מבוא בית"ר - חברה קבלנית לעבודות עפר ופיתוח 
)1998( בע"מ

)ח"פ 51-268677-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
בעז  עו"ד  במשרדי   ,10 00 בשעה   ,21 9 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
נאור ושות', מתחם גרנות, ד"נ חפר 38100, מול מתחם גן שמואל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
רונן משה, עו"ד, מפרק  

סיטו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-455968-1(

)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 2014 9 23, בשעה 00 10, במשרד המפרק, רח' יגאל 
המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,65 אלון 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יואל קינן, עו"ד, מפרק  

התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

משה גרשי, מפרק  

פרומודיטי טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-446618-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,15 00 בשעה   ,15 9 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ראול ולנברג 2, רמת החייל, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

יניב בר–זיק, עו"ד, מפרק

א.ע סוכנויות וניהול מותגים בע"מ
)ח"פ 51-464280-0(

)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 2014 9 15, בשעה 00 10, במשרד עורכי דין דנהירש 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק   

א.ר קישורים בע"מ
)ח"פ 51-410442-1(

)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 2014 9 15, בשעה 00 10, במשרד עורכי דין דנהירש 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק   

אמבי ג'ינס בע"מ
)ח"פ 51-081354-6(

)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 2014 9 15, בשעה 00 10, במשרד עורכי דין דנהירש 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,88 אלון  יגאל  רח'  ושות', 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אודי דנהירש, עו"ד, מפרק   




