רשומות

ילקוט הפרסומים
כ"ט בשבט התשע"ד
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עמוד

קביעת השטח שייוחד לפעילות מוזאון הכנסת 3498 ................
הודעה על לשכות הוצאה לפועל שבהן פועל מסלול
מזונות 3498 ......................................................................................
הודעה בדבר עדכון סכום המחזור השנתי לפי חוק
העמותות 3498 ................................................................................
הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק לסילוק
ולמיחזור צמיגים 3498 .................................................................
הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק להסדרת
הטיפול באריזות 3498 ..................................................................

 30בינואר 2014
עמוד

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי לפי חוק מניעת
זיהום הים ממקורות יבשתיים 3498 .......................................
הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 3499 .
הודעה על קיום בחינות מועד אביב  2014לפי תקנות
רואי חשבון 3499 ............................................................................
הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה (הרצליה)3500 ...
הודעות מאת הציבור3500 ...................................................................

קביעת השטח שייוחד לפעילות מוזאון הכנסת
לפי חוק מוזאון הכנסת ,התש"ע2010-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (4א) לחוק מוזאון הכנסת,
התש"ע( 12010-להלן  -החוק) ,לאחר התייעצות עם שר האוצר
ועם המועצה המייעצת ,אני קובע בזה ,בהתאם למטרת החוק
ולמטרות מוזאון הכנסת ,כי כל שטח מקרקעי המשכן הקודם
ייוחד לפעילות מוזאון הכנסת.
ו' בשבט התשע"ד ( 7בינואר )2014
(חמ )3-4781
יולי (יואל) אדלשטיין
יושב ראש הכנסת
 1ס"ח התש"ע ,עמ' .572

הודעה על לשכות הוצאה לפועל שבהן פועל
מסלול מזונות
לפי חוק ההוצאה לפועל ,התשכ"ז1967-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 20כג(ב) לחוק ההוצאה לפועל,
התשכ"ז ,11967-אני מודיעה כי בלשכות ההוצאה לפועל
שלהלן פועל מסלול מזונות:
ירושלים
תל אביב
כפר סבא
באר שבע
חיפה
נצרת.
כ"ה בשבט התשע"ד ( 26בינואר )2014
(חמ )3-4785
ציפי לבני
שרת המשפטים
 1ס"ח התשכ"ז ,עמ'  ;116התשע"ג ,עמ' .98

המדד שפורסם בדצמבר  2013לעומת המדד שפורסם בדצמבר
 ,2012מיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )2014סכום העיצום
הכספי לפי סעיף (12א) לחוק הוא  2,412.3בשל כל טון צמיגים
שלא סולק או מוחזר בהתאם ליעדים האמורים בסעיף  3לחוק.
י"א בשבט התשע"ד ( 12בינואר )2014
(חמ )3-4482
עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע"א2011-
בהתאם לסעיף (40ב) לחוק להסדרת הטיפול באריזות,
התשע"א( 12011-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית
המדד שפורסם בדצמבר  2013לעומת המדד שפורסם בדצמבר
 ,2012מיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  ,)2014סכומי העיצום
הכספי לפי סעיף  34לחוק ,הם כלהלן:
( )1בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34א) לחוק -
(א) ליחיד  79,050 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
(ב) לתאגיד  158,110 -ש"ח;
( )2בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ב) לחוק  527,030 -ש"ח;
( )3בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ג) לחוק -
(א) ליחיד  238,220 -ש"ח;
(ב) לתאגיד  476,440 -ש"ח;
( )4בשל הפרת הוראה לפי סעיף (34ד) לחוק  2,640 -ש"ח בשל
כל טון של פסולת אריזות שלא בוצע לגביו מיחזור מוכר
בהתאם ליעדי המיחזור לפי סעיף  6לחוק.
י"א בשבט התשע"ד ( 12בינואר )2014
(חמ )3-4317
יורם הורביץ
המנהל
 1ס"ח התשע"א ,עמ'  ;278י"פ התשע"ג ,עמ' .5376

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
הודעה בדבר עדכון סכום המחזור השנתי
לפי חוק העמותות ,התש"ם1980-
בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (19ג)( )2לחוק העמותות,
התש"ם ,21980-אני מודיעה כי עקב עליית מדד המחירים
לצרכן סכום המחזור השנתי של העמותה הנקוב בסעיף (19ג)()1
לחוק האמור ,לשנת  ,2014הוא  1,172,933.01שקלים חדשים.
כ"ז בשבט התשע"ד ( 28בינואר )2014
(חמ )3-2770
ציפי לבני
שרת המשפטים
 1י"פ התשס"ד ,עמ' .1870
 2ס"ח התש"ם ,עמ' .210

הודעה בדבר עדכון סכום עיצום כספי
לפי חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים ,התשס"ז2007-
בהתאם לסעיף (12א) לחוק לסילוק ולמיחזור צמיגים,
התשס"ז( 12007-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית
1

ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;96י"פ התשע"ג ,עמ' .3144
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לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ,התשמ"ח1988-
בהתאם לסעיף 5ח(ב) לחוק מניעת זיהום הים ממקורות
יבשתיים ,התשמ"ח( 11988-להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב
עליית המדד שפורסם בדצמבר  2013לעומת המדד שפורסם
בדצמבר  ,2012מיום כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  ,)2014סכום
העיצום הכספי לפי סעיף 5ד ,הוא כדלהלן:
( )1ליחיד  336,140 -שקלים חדשים (להלן  -ש"ח);
( )2לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250
מיליון ש"ח  672,280 -ש"ח;
( )3לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על  250מיליון
ש"ח ואינו עולה על  500מיליון ש"ח  1,344,570 -ש"ח;
( )4לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500
מיליון ש"ח  2,689,130 -ש"ח.
י"א בשבט התשע"ד ( 12בינואר )2014
(חמ )3-5250
עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
 1ס"ח התשמ"ח ,עמ'  ;118התשס"ח ,עמ'  ;866התשע"ג ,עמ' .3145

ילקוט הפרסומים  ,6747כ"ט בשבט התשע"ד30.1.2014 ,

הודעה בדבר עדכון סכום היטל
לפי חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-
1
בהתאם לסעיף 11י לחוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד1984-
(להלן  -החוק) ,אני מודיע כי עקב עליית המדד שפורסם
בדצמבר  2013לעומת המדד שפורסם בדצמבר  ,2012מיום
כ"ט בטבת התשע"ד ( 1בינואר  )2014סכומי היטלי ההטמנה
לפי סוגי פסולת וסוגי אתרים לסילוק פסולת ,בשנת ,2014
המופיעים בתוספת לחוק ,הם כלהלן:
טור ג'
סכום היטל ההטמנה
(בשקלים חדשים לטון)
בשנת 2014

הנושא
תמחיר וחשבונאות ניהולית

סטטיסטיקה

ב' בתמוז התשע"ד
( 30ביוני )2014

חשבונאות פיננסית

כ"ז באייר התשע"ד
( 27במאי )2014

דיני תאגידים ומסחר

כ"ו בסיוון התשע"ד
( 24ביוני )2014

מימון

כ"א באייר התשע"ד
( 21במאי )2014
כ"א בסיוון התשע"ד
( 19ביוני )2014
ה' בתמוז התשע"ד
( 3ביולי )2014

טור א'
סוג הפסולת
פסולת מעורבת
או פסולת יבשה

אתר לסילוק
פסולת מעורבת

102.80

פסולת יבשה

אתר לסילוק
פסולת יבשה

54.42

טכנולוגיות מידע

שאריות מיון
פסולת

אתר לסילוק
פסולת

102.80

דיני מסים א'

בוצה

אתר לסילוק
פסולת מעורבת

145.13

בוצה
תעשייתית

אתר לסילוק
פסולת

48.38

תמחיר וחשבונאות ניהולית
מתקדמת

4.84

חשבונאות פיננסית
מתקדמת

ז' באב התשע"ד
( 3באוגוסט )2014

דיני מסים ב'

ט"ו בתמוז התשע"ד
( 13ביולי )2014

ביקורת חשבונות ובעיות
ביקורת מיוחדות

כ"ה באב התשע"ד
( 21באוגוסט )2014

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2014
לפי תקנות רואי חשבון ,התשט"ז1955-
בהתאם לתקנה  4לתקנות רואי חשבון ,התשט"ז,11955-
מודיעים בזה כי בחינות מועצת רואי חשבון למועד אביב 2014
יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:
הנושא

התאריך

בחינות ביניים חלק א':
מבוא לחשבונאות

י"ד באייר התשע"ד
( 14במאי )2014

משפט עסקי

כ"א באייר התשע"ד
( 21במאי )2014

בחינות ביניים חלק ב':
כלכלה

י"ד באייר התשע"ד
( 14במאי )2014

יסודות ביקורת החשבונות

כ"ה באייר התשע"ד
( 25במאי )2014

__________
1

בחינות סופיות חלק ב':
ב' בתמוז התשע"ד
( 30ביוני )2014

עמיר פרץ
השר להגנת הסביבה
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;142התשס"ז ,עמ'  ;88י"פ התשע"ג ,עמ' .1690

1

י"ט בסיוון התשע"ד
( 17ביוני )2014

בחינות סופיות חלק א':

טור ב'
סוג האתר
לסילוק פסולת

אתר לסילוק
פסולת בניין
פסולת
י"א בשבט התשע"ד ( 12בינואר )2014
(חמ )3-4552

התאריך

ק"ת התשט"ז ,עמ' .34

ילקוט הפרסומים  ,6747כ"ט בשבט התשע"ד30.1.2014 ,

הבחינות יתקיימו בבנייני האומה בירושלים ,למעט הבחינה
בנושא טכנולוגיית מידע שתיערך במכללת רמת גן.
ההרשמה לבחינות תתבצע אך ורק על גבי טופס שניתן להשיגו:
 במזכירות המועצה ,רח' בית הדפוס  ,22בית עומר,קומה  ,4ירושלים;
 בלשכת רואי חשבון בישראל ,רח' מונטיפיורי  ,1תל אביב; באוניברסיטאות :ירושלים ,תל אביב ,בר אילן ,חיפה ,בןגוריון ובאוניברסיטה הפתוחה;
 במכללות :המרכז האקדמי רופין ,קרית אונו ,המכללה האקדמיתלמינהל בראשון לציון ובמרכז הבינתחומי  -הרצליה.
ניתן להירשם לבחינות המועצה דרך אתר האינטרנט,
בכתובת.www.justice.gov.il :
על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס האמור
לפרטיו ,להחתים בבנק הדואר את חלק הקבלה שבו ,המעיד
על תשלום האגרה ולשלחו למזכירות המועצה ,ת"ד ,34357
ירושלים  ;9134301מי שזו בקשתו הראשונה ומי ששינה סטטוס
לימודים ימלא ,נוסף על טופס בקשה לגשת לבחינה ,גם טופס
פרטים אישיים ,שניתן להורידו באתר האינטרנט.
נבחן שבקשתו לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים חלק
ב' וסופיות חלק א' ,לא תימצא במזכירות המועצה עד יום כ"ח
באדר ב' התשע"ד ( 30במרס  ,)2014לא יורשה לגשת לבחינות
אלה.
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נבחן שבקשתו לגשת לבחינות סופיות ב' לא תימצא במזכירות
המועצה עד יום כ"ה באייר התשע"ד ( 25במאי  ,)2014לא יורשה
לגשת לבחינות אלה.
מי שהגיש ערר על תוצאות בחינות סופיות ב' יירשם
לבחינות סופיות חלק ב' שבמועד אביב  2014במועד ההרשמה
ביום כ"ה באייר התשע"ד ( 25במאי  )2014כאמור ,ואם התקבל
עררו ,תוחזר לו אגרת הבחינה שהוא פטור מלשוב ולהיבחן בה.
האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים
חלק ב' וסופיות חלק א' היא  423שקלים חדשים לכל נושא,
ולבחינות סופיות חלק ב' היא  781שקלים חדשים לכל נושא.
י"ג בשבט התשע"ד ( 14בינואר )2014
(חמ -3—372ה)1
גיא רוטקופף
יושב ראש מועצת רואי חשבון

הודעה על החלפת חבר בוועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה כי לפי סעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית הרצליה בישיבתה מיום ז' בטבת
התשע"ד ( 10בדצמבר  ,)2013את עורך דין שגיא נגר לחבר
ועדת ערר לארנונה במקומו של עורך דין אורי גיל.2
כ' בטבת התשע"ד ( 23בדצמבר )2013
(חמ -3-265ה)1
משה פדלון
ראש עיריית הרצליה
 1ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
 2י"פ התשע"ג ,עמ' .2939

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
גראונד ברייקרס בע"מ
(ח"פ )51-379309-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.3.2014בשעה  ,12.00אצל המפרק ,רח' מחניים ,4
חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.
עמוס אלון ,עו"ד ,מפרק

ברומר לוין סוכנות לביטוח ( )1986בע"מ
(ח"פ )51-113205-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,15.11.2013התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביגיל לוין ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,83דירה  ,8תל אביב  ,6296702למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אביגיל לוין ,עו"ד ,מפרקת

סטראטג'י ראנר (ישראל) בע"מ
(ח"פ )51-303894-3
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרקות
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,30.12.2013התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לילך קינן,
ת"ז  ,034440339ו/או את עו"ד תמר מעוז ,ת"ז  ,03659143ממשרד
עורכי דין נאמן ,קינן ושות' ,רח' מנחם בגין  ,154תל אביב,
למפרקות החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקות הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
תמר מעוז ,עו"ד ,מפרקת
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הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,2.3.2014בשעה  ,11.00אצל המפרק ,רח' מחניים ,4
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עמוס אלון ,עו"ד ,מפרק
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חיפה ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,14.1.2014התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהוד ריגר ,למפרק החברה.
אהוד ריגר ,מפרק
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