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הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס ,התשכ"ו ,1965-לפי תקנות סוכני המכס ,התשכ"ה ,1964-לפי תקנות מס קנייה (טובין) ,התשי"ג,1953-
ולפי תקנות הבלו על דלק ,התש"ך1960-
בהתאם לאמור בתקנה (41א) לתקנות המכס ,התשכ"ו( 11965-להלן  -תקנות המכס) ,תקנה 42א לתקנות סוכני המכס,
התשכ"ה( 21964-להלן  -תקנות סוכני המכס) ,תקנה (23ג) לתקנות מס קנייה (טובין) ,התשי"ג( 31953-להלן  -תקנות מס קנייה),
תקנה (3ג) לתקנות הבלו על דלק ,התש"ך( 41960-להלן  -תקנות הבלו על הדלק) ,אני מודיע כי הסכומים והאגרות המפורטים
להלן בטור ג' תואמו ,והם החל ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר  ,)2013כמפורט לצדם בטור ד':
טור ב'
פרטי השירות

טור א'
התקנות

טור ג'
הסכום הקיים
בשקלים חדשים

טור ד'
הסכום המתואם
בשקלים חדשים

תקנות המכס
(11א)()5

בעד שירות המצריך נוכחות פקיד
מכס

402

403

(16א)()1

בעד אגרת רישיון חדש למחסן רשוי

40,716

40,793

(16ב)()1

בעד אגרת רישיון חדש למחסן
לתצוגת רכב

11,414

11,436

(24ב)

בעד תעודת מכס

107

107

37

בעד מצהר מתוקן

107

107

37א

בעד אישור המעיד על הגשת רישיון
יבוא

107

107

תקנות סוכני המכס
)1(41

בעד אגרת רישום או אישור סוכן
מכס

1,085

1,087

)2(41

בעד אגרת רישום או אישור פקיד
רשוי

274

275

)1(42

בעד אגרה שנתית לסוכן מכס

537

538

)2(42

בעד אגרה שנתית לפקיד רשוי

274

275

תקנות מס קנייה (טובין)
(23א)

בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל
לעניין החוק

107

107

54,721

54,825

תקנות הבלו על הדלק
(3א)()1

בעד אגרת רישיון למקום ייצור דלק
אם לא ניתן אישור בשנה הקודמת

י"ח בטבת התשע"ג ( 31בדצמבר )2012
(חמ )3-1464
דורון ארבלי
מנהל רשות המסים בישראל
__________
 1ק"ת התשכ"ו ,עמ'  ;274התשמ"א ,עמ'  ;376י"פ התשע"ב ,עמ'  1738ועמ' .5041
 2ק"ת התשכ"ה ,עמ'  ;1307התשמ"א ,עמ'  ;377י"פ התשע"ב ,עמ'  1738ועמ' .5041
 3ק"ת התשי"ג ,עמ'  ;1364התשמ"א ,עמ'  ;379י"פ התשע"ב ,עמ'  1738ועמ' .5041
 4ק"ת התש"ך ,עמ'  ;618התשמ"א ,עמ'  ;378י"פ התשע"ב ,עמ'  1738ועמ' .5041
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הודעה על מתן היתר לקבלת תרומה
מודיעים בזה ,כי הממשלה החליטה להתיר למשרד
הביטחון לקבל מקרן רש"י תרומה בסך של עד  55מיליון שקלים
חדשים ,הכוללת השתתפות של קרן אדליס ,לשם הקמת קמפוס
למקצועות המודיעין בעיר באר שבע.
כ"ה בכסלו התשע"ג ( 9בדצמבר )2012
(חמ )3-4441
צבי האוזר
			
מזכיר הממשלה
		

הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן
לפי חוק חתימה אלקטרונית ,התשס"א2001-
בהתאם לסעיף 14ז(ב)( )2לחוק חתימה אלקטרונית,
התשס"א( 112001-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי החל ביום י"ט
בטבת התשע"ג ( 1בינואר  )2013הסכום המעודכן של העיצום
הכספי שבסעיף 14א לחוק הוא  74,480שקלים חדשים.
כ' בטבת התשע"ג ( 2בינואר )2013
(חמ )3-4195
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
		
________
 1ס"ח התשס"א ,עמ'  ;210י"פ התשע"א ,עמ' .2450

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] ,התש"ם1980-
אני מודיע לפי סעיף (241א) לפקודת פשיטת הרגל [נוסח
חדש] ,התש"ם( 11980-להלן  -הפקודה) ,כי עקב העלייה במדד
המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
יחול שינוי בסכומים הקבועים בסעיפים (17 ,)1(7א)( )1ו–19א(א)
לפקודה ,החל ביום י"ט בטבת התשע"ג ( 1בינואר ,)2013
כדלקמן:
( )1החוב שחב החייב לנושה המבקש כאמור בסעיף  )1(7לא
יפחת מ– 85,763שקלים חדשים;
( )2חובותיו של החייב כאמור בסעיף (17א)( )1לא יפחתו
מ– 17,154שקלים חדשים;
( )3חובות החייב כאמור בסעיף 19א(א) עולים על 34,308
שקלים חדשים.

תוקף המינוי לארבעה חודשים.
כ"ו בכסלו התשע"ג ( 10בדצמבר )2012
(חמ )3-1498
יעקב נאמן
			
שר המשפטים
		

ביטול הכרזת חיות בר מטופחות
לפי חוק להגנת חיית הבר ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק הגנת חיית הבר,
התשט"ו ,11955-אני קובע כי הכרזת חיות בר מטופחות - 2בטלה.
כ"ז בטבת התשע"ג ( 9בינואר )2013
(חמ )3-3752
			
גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה
		
________
 1ס"ח התשט"ו ,עמ' .10
 2י"פ התשס"ח ,עמ' .1323

הודעה על השתייכותו הסיעתית של חבר הכנסת
לפי תקנון הכנסת
מודיעים בזה ,לפי סעיף (10ב) לתקנון הכנסת ,1כי ועדת
הכנסת אישרה ,בהתאם להוראות סעיף (10א)( )4לתקנון הכנסת,
כי חבר הכנסת יורם מרציאנו משתייך לסיעת "העבודה".
ד' בטבת התשע"ג ( 17בדצמבר )2012
(חמ )3-864
			
יריב לוין
יושב ראש ועדת הכנסת
		
________
 1י"פ התשכ"ח ,עמ'  ;590התש"ע ,עמ' .1927

הודעה בדבר התפטרות מועמדים לכנסת
התשע עשרה
לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-
בהתאם לסעיף  87לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב],
התשכ"ט ,11969-נמסרת בזה הודעה בדבר התפטרות מועמדים
לכנסת ה– ,19כמפורט להלן:
א .יניב למבוז מרשימת "חיים בכבוד" התפטר ביום י"א בטבת
התשע"ג ( 24בדצמבר ;)2012
ב .שחר ישראל בן שלום מרשימת "כולנו חברים נ נח" התפטר
ביום כ"ה בטבת התשע"ג ( 7בינואר ;)2013

כ' בטבת התשע"ג ( 2בינואר )2013
(חמ -3-148ה)1
			
יעקב נאמן
שר המשפטים
		
________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,34עמ'  ;639ס"ח התשנ"ו ,עמ'
 ;60י"פ התשע"ב ,עמ' .3744

ד .שלמה לוי מרשימת "הבית היהודי בראשות נפתלי בנט
 מיסודם של האיחוד הלאומי ,מפד"ל החדשה" התפטרביום כ"ח בטבת התשע"ג ( 7בינואר .)2013

מינוי חבר בוועדה לענייני פיצויים ותמלוגים

הודעתי מיום י"ז בטבת התשע"ג ( 30בדצמבר  )2012בדבר
רשימות המועמדים לכנסת התשע עשרה 2תתוקן לפי זה.

לפי חוק הפטנטים ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  109לחוק הפטנטים,
התשכ"ז ,11967-אני ממנה את אריאל אורדע ,חבר בחבר
המורים של מוסד להשכלה גבוהה ,לחבר בוועדה לענייני
פיצויים ותמלוגים ,שלפי הסעיף האמור.
________
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  148ועמ' .201

ילקוט הפרסומים  ,6529כ"ז בטבת התשע"ג9.1.2013 ,

ג.

ליאור צפריר שי מרשימת "כולנו חברים נ נח" התפטר
ביום כ"ה בטבת התשע"ג ( 7בינואר ;)2013

כ"ז בטבת התשע"ג ( 8בינואר )2013
(חמ )3-16
אליקים רובינשטיין
		
שופט בית המשפט העליון
		
יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
		
לכנסת התשע עשרה
		
________
 1ס"ח התשכ"ט ,עמ' .103
 2י"פ התשע"ג ,עמ' .1976
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
א.מ .בע"מ
(ח"פ )51-002400-3
(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  30ימים מיום פרסום הודעה זו ,בשעה ,13.00
במשרד עו"ד ברגרזון ושות' ,רח' מנחם בגין  ,11רמת גן ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
שי ג'רבי ,מפרק

אדמונדד .חשבונאות ויעוץ מס בע"מ
(ח"פ )51-305437-9
(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 תתכנס ביום  ,14.2.2013בשעה  ,10.00ברח' דבורה הנביאה
 ,10אשדוד ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אדמונד דהן ,מפרק

צחלן בע"מ
(ח"פ )51-254269-7
(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  ,14.2.2013בשעה  ,10.00ברח' השר חיים משה
שפירא  ,13ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
ינון שרז ,מפרק

שפוצבע בע"מ
(ח"פ )51-209460-8
(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  ,18.2.2013בשעה  ,10.00במשרד המפרק ,רח'
דרך בן גוריון  ,19בני ברק ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כל בו לכלב ולחתול בע"מ
(ח"פ )51-286196-4
(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  ,20.2.2013בשעה  ,17.00במשרדו של המפרק ,רח'
ישראל גלילי  ,3קרית הלאום ,ראשון לציון ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עוז רדיע ,עו"ד ,מפרק

אל-תל ייצור ושווק חקלאי בע"מ
(ח"פ )51-152232-8
(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  ,20.2.2013בשעה  ,12.00במשרד ב"כ המפרק,
מושב נהלל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
			

זאב גולדוין ,עו"ד

			

בא כוח המפרק

י.ג.ק.י .השקעות ופיננסים בע"מ
(ח"פ )51-360509-7
(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  ,20.2.2013בשעה  ,12.00במשרד ב"כ המפרק,
מושב נהלל ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
זאב גולדוין ,עו"ד
			
			

בא כוח המפרק

סריגי וידס את וידס בע"מ
(ח"פ )51-071002-3
(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  ,20.2.2013בשעה  ,13.00במשרד המפרק,
רח' קרל-נטר  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
עידו שיפוני ,עו"ד ,מפרק

יניב שוורצמן ,עו"ד ,מפרק
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