רשומות

ילקוט הפרסומים
ט׳ באדר ב׳ התשםיה

5380

 20במרס 2005
עמוד

מינוי נציגי עיבור לבתי הדין לעבודה

2050

מינוי ממונים למועצה הדתית מזכרת בתיה

2052

הודעה על קיום בחינות מועד אביב  2005לפי תקנות רואי חשבון.

2052

הודעה על הגשת תלונה על יבוא בהיצף.

2053

הודעות מאת הציבור

2053

מינוי נציגי עיבוד לבתי הדין לעבודה
לפי חוק בית הדין לעבודה ,התשכ״ט1969-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף  10לחוק בית הדין לעבודה,
התשכ*ט ,'1»69-אנו ממנים את האנשים שלהלן להיות נציגי
ציבור בבתי הדין לעבודה:
&5ית חדק• ד ז א ר ^ לע1*!1£1ו:

נציגי עובדים
בן גרא אליהו

מנד זהות
10572162

קרא יוסף

20436135

מרוזובסקי לאון

06466176

נציגי מעבידים

מכד זהות

אנגלרט מאיר

10488930

בלומברג דוד

06184626

ברק אברהם

03022563

דויטש יצחק

0770046

הילב מיכאל

8985426

זמני עמירם

06153688

בהן יוסף

52152787.

מוזס עקיבא

06255046

בן יוסף גדעון

05742648

בן שושן מ,׳1יר

30427322

בערו .י ינון

09936253

דוקורסקי אלי

58892860

הורן שושנה

06096325

וקנין יוסף

54025341

שמזר איורים פרדי

052873692

נציגי מעבידים

מסי זהות

43331453

אייזגברג ירומה

64827983

באשא נאיף

50105212

56713605

קדם יצחק
קובי משה
קלינר בנימין

00084707

קרניאל נאוה

53349395

רקנטי יהודית

65525826

2050

נציגי עובדים

מסי זהות

50190958

410597

י ס״ח התשכ״ט ,ענר .70

ת הדין האזורי חיפה:

קוהן יהודה

449462

הדר ציון

שקד אילוז רבקה

03920988

06651228

צוריאל שמעון

וינטר מיכה
זיו תמר

שפירא אריה

00941213

מלר פליצ׳ה

133389

בר הרולד

שדר מיכה

05940713

42193607

מסי זהות

גזי מיש ל

גרנות פלורנס

ענר יהושע
רחמים שלמדו

42893438
56016918

עבור דוסיב

בן שעיה שמואל

אלבז יהודה

עמית אהרון

445135

50563030

12227138

נציגי מעבידים

סמס אלימלך

סעד םאלדו

אנגל דוד

צור שאול

מרבך משה

30500503
00848677

58523309

68224431

חורי רוני

בהן מנחם

00110007

כהן יגאל
מלח משה

69401917

מנדלוביץ יוסף שאול

יערי אליעזר

00400952

57451064
04221069

ת הדין האזורי ירושלים:
נציגי עובדים

נציגי מעבידים

טסי זהות

מם׳ זהות
07872694
13095146

17617122
5336016
6890215
*0141872

בירמן צבי

52254729

בלוטל חיה

42294330

בן דוד בלה

52138336

דבי אליהו

051528305

דורון מתתיהו

006651111

זלצמן איםר

050910116
050791284

חנודאן»ואד
בהן אופיו שלמה

58136849

כפרי יאיר

9466616

לוי אסף

023644368

מורד אליהו

074610536

נבון אסתר

010939288

וזיפי' מ א ל

868236542

«מ אשר

׳;00087443

ילקוטי הפרסומים & ,5380״ באדר ב׳ התשס״ה20.3.2005 ,

נציגי מעבידים

מס׳ זהות

רז ווםיה

006188627

שמש אלי

5197483

תנא זהבה

04912101

ת הדין האזורי נצרת:
נציגי עובדים

מסי זהות

ויצמן ברוך

68597962

יחזקאל שולה

023711302

לוי דניאל

63182364

לזי יוסף

08006063

מולא נמר

035325364

מלחם מחמוד

50112291

סעדה יעקב

64606163

קליין יואב

056427826

רצבי חיים

030670269

נציגי מעבידים

מס׳ זהות

בן יעקב נחום

6888598

ברט שמריהו

6743645

הקר שמעון

050900737

וימר דן

חאמדכמאל

51454080
54803234

לוי טוביה

006283451

לוין נפתלי
מליק פרדי

עזאיזה אסעד

בן סימון ראובן

056372592

הרשקוביץ אברהם

048601439

בץ יעקב

5206834

מאזוז ברוך
מאים בלה

63137936
65060410

מויאל דניאל

57776460

מינצברג יואב

51270924

עזרא משה

4514783

שלום מאיר

54365739

 11הדין הארצי תל אביב:
נציגי עובדים

מם׳ זהות

אחרוני רונן

59025049

אשכנזי יצחק

07915424

גולדרט יהושע

3601978

גמליאל חיים

51745021

וידל אלי

27011782

טל־זונדהיימר יוסף

3992823

יפרח שלמה

65805251

בהן גרסיאלה

13829858

להב אלי
לוי ישראל

51464352
4281878

לוי יפה לאה

20752218

מגורי בהן שלמה

3048308

מרחבי יואב

3890456

קורדובה אסתר

45678331

קלישבםקי דליה

7872286

רון יוסי

54320601

67287128

פרי ישי

5352092

שמש יעקב
ת הדין האזורי באר שבע:

אבגי דוד

אוריאל פרדי שלום

71403743

051604213

4762104

נציגי עובדים

נציגי מעבידים

מס׳ זהות

מס׳ זהות
61138939

אלעזריצבי

56370091

בהונקר דוד

068043215

גלברג דוד

007024052

זבונט אברהם

51687127

כהן אביתר

5664030

נחום רמי

42084905

פיינר רן

003396074

קוטאי יהודה

41595919

קליין גילה

57874265

ילקוט הפרסומים  ,5380ט׳ באדר ב׳ התשס-ה20.3.2005 ,

רונן דב
שיפר ביאטרים

שלמה אליהו

2117034

42653691
13603717
04834603

נציגי מעבידים

מם׳ זהות

אולשטיין מרדכי

65039679

ארבל יהודית

7402621

בקשי צפריר

22091748

בשארי מתתיהו

3567617

גבאי חיים

52628369

גוניקמן אמיר

56604614

ג׳זבין בנימין
גלטר ירחמיאל

7535628
6675839

בבדיאל יצחק

9666777
2051

נציגי מעבידים

מסי זהות

להב רונן

2368671

לוי ליאור

59629188

לוי מנחם

053324414

לי ברוט איתן

52921525

מאור יעקב

S1939431

סימון יגאל

7755275

סיני אמיר

59587154

פוקס אתון

5161302

לפי תקנות רואי חשבון ,התשט״ז195&-
בהתאם לתקנה  4לתקנות רואי חשבון ,התשט״ז ״ 955ו י,
מודיעים בזה בי בחינות מועצת רואי חשבון מ ו ע ד אביב 2005
יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:
הנושא

התאריך

בחינות ביניים חלק אי:
מבוא לחשבונאות

) ו במאי 05ננ

פלג צבי

8658668

צ׳רטקוב פרמי מרכוס

6*139186

משפט עסקי

)במאי

קוסטרינסקי צבי

7573098

ריטוב משה
שאשא אברהם

00172239
703199J4

שבאני גדעון

S4349105

כלכלה

30073308

יסודות ביקורת החשבונות

שלג יעקב

שליזגגו־ אייל

054170840

תוקף המינוי של מנדלוגיץ יוסף שאול הוא עד יום ל׳
בכסלו התשסיז) 21בדצמבר .(?006
מינויו של מנדלוביץ יוסף שאולי ,מיום כיו בטבת התשם״ג
) 21בדצמבר  - (2003בטל.
כיו באדר א׳ התשס״ה) 7במרס (2005
)חמ (3-178
ציפי לבני
שרת המשפטים

1

הודעה על קיום בחינות מועד אביב zoos

אהוד אולמרט
שר התעשיה המסחר והתעסוקה

י׳־פ התשסיד ,עמי .2696

לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב( ,התשליא־ 1971
בתוקף סמכותי לפי סעיף )6ב (2לחוק שירותי הדת
היהודיים ]נוסח משולב[ ,התשל״א 1971-י ,אני ממנה את
האנשים המפורטים להלן לממונים למועצה הדתית מזכרת
בתיה:
השם
עמוס פרג׳ון
יוסי טהר

מס׳ זהות
 - 003858990בעל סמכות הכרעה
056607887

כיט באדר א׳ התשםיה) 10במרס (2005
<חמ (3-140

אריאל שרון

ראש הממשלה
י ס• ח השתל״א ,עמ׳  ;130התשס״ד ,עמ׳ .143

י״ ז באייר ההיעם״ה
íioos

26

בחינות ביניים חלק בי:
ל׳ בניסן התלנס־ה
) 9במאי 2005־
כיד באייר התשם״ה
) 2ביוני (2005
תמחיר וחשבונאות ניהולית
בחינות סופיות חלק אי:
סטטיסטיקה

)במאי

חשבונאות פיננסית
) ב י ו נ י 2005׳
דיני תאגידים

ב׳ בסיון התעסיה
) 9ביוני ;2005
ד באייר התשס׳ה
(2»s
16
כיח באייר ת־זשס״ה
6
י־ד באייר הזדשסיה

)במאי

דיני מסחר ועבורה וחוקים
אחרים ) ב מ א י 2»5

מינוי ממונים למועצה הדתית מזכרת בתיה

י׳ באייר התעס־ה
(
9

דיני תאגידים ומסחר

)ביוני

23

(JSOS

כיא באייר דתשם־ה
0

3

(

ז׳ בםיון התשסיה
caos
14

) ב י ו נ י 2305

י״ג בםיון ההשם״ה
( 2 0

טכנולוגיות מידע
) ב י ו נ י 05כ2

ב״ג בםיון הרשס״ה
( 3 0

)ביוני

טיז בסיון ההשס״ה
(2x5
23

מימון

דיני מסים א׳

בחינות סופיות הלק בי:
תמחיר וחשבונאות ניהולית ט׳ בסיון התזזס״ה
) 6ביוני 2005
מתקדמת
חשבונאות פיננסית
מתקדמת

ביט בםיון הבשס״ה
) 6ביולי 0005

ק״ת התשטיז ,עני .34
2052

ילקוט הפרסומים  ,5380ט׳ באדר ב׳ זזזנשס״ה20.3.2005 ,

•i

התאריך

הנושא

י״ט בתמוז התשס״ה

דיני מסים

) 26ביולי (2005

ביקורת חשבונות ובעיות
ביקורו -מיוחדות

י״ד בתמוז התשסיה
) 21ביולי (2805

ההרשמה לבחיטת תתבצע אך ורק על גבי טופס שניתן
להשיגו:

-

במזכירות המועצה ,רה׳ בית הדפום  ,11בנין לב הגבעה,
קומה  ,-3ירושלים.

-

בלשבת רואי חשבון בישראל ,רח׳ שפר  ,20תל אביב.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ו)א( לחוק החלטתי כי יש
לכאורה יסוד לתלונה! לפיכך פתחתי בהליך בדיקת התלונה,
בהתאם להוראות סעיף 8ו)ה> לחוק.
נושא התלונה הוא הטובין המסווגים בפרט,73.26.9019/3 :
לפי צו תעריף המכס והפטורים ומם קניה על הטובין ,התשם״ד-
.'2004
בהתאם לסעיף )18ד( לחוק ,רשאי יבואן ,יצרן או ספק של
הטובין ,האמורים להשיב על התלונה בתוך  30ימים מיום
פרסום הודעה זו.
לפי סעיף )8ב( לחוק ,רשאים הצדדים להליך  -המתלונן,
היבואן או מי שהוזמן כצד לתלונה בידי הממונה או בידי יושב
ראש הוועדה המייעצת ,לעיין בתלונה או בבל חומד ,שהומצא
לממונה או לוועדה ,למעט מידע שנקבע לבקשת מוסר המידע,
בחסוי.

 באוניברסיטאות  -ירושלים ,תל אביב ,בר־אילן ,חיפה,ק־גוריון בנגב ,במדרשת רופין ובמכללה למינהל בראשון
הכתובת למסירת תשובה היא משרד התעשיה המסחר
לציון
והתעסוקה ,רה׳ בנק ישראל  ,5ירושלים .91036
 במכללת ירושלים ,במכללת חיפה ובמכללת רמת גן.
לקבלת עותק מהתלונה ומההחלטה על עריכת בדיקה
על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס האמור
לפרטיו ,להחתים בבנק הדואר את חלק הקבלה שבו ,המעיד ולכל בירור נוסף ,ניתן לפנות לטל• .02-6662621/2

על תשלום האגרה ולשלחו למזכירות המועצה ,ת׳־ד ,34337
רושלים  .91342מי שזו בקשתו הראשונה ומי ששינה סטטוס
לימודים ימלא נוסף על סופס בקשה לגשת לבחינה ,גם טופס
פרטים אישיים ,ניתן להורידו באינטרנט ,ניתן להירשם לבחינות
המועצה דרך אתר האינטרנט ,כתובתנו.www.justicc.gav.il :

נבחן שבקשתו לגשת לבחינות ביניים חלק אי ,ביניים חלק
בי ,סופיות חלק אי ,לא תימצא במזכירות המועצה עד יום י״ג
באדר ב׳ התשם׳׳ה) 24במרס  (2005לא יורשה לגשת לבחינות
אלה .נבחן המבקש לגשת לבחינות סופיות ב־ והחייב בבחינות
מסופיות אי ,ימציא את בקשתו למועצה בטופס בקשה אחד
לבחינות סופיות א׳ ו*ב׳ עד יום י״ג באדר ב׳ התשסיה
) 24במרס  .(2005נבחן שבקשתו לגשת לבחינות סופיות ב׳
לא תימצא במזכירות המועצה עד יום י׳ בניסן התשס״ה
) 19באפריל  ,(2005לא יורשה לגשת לבחינות אלה .מי שהגיש
ערר על תוצאות בחינות סופיות ב׳ יירשם לבחינות מועד
אביב  2005במועד הרשמח ) 19באפריל  (2005באמור לעיל
ואם נתקבל עררו תוחזר לו אגרת הבחינה שהוא פטור מלשוב
ולהיבחן בה.

כ׳ בשבט התשס״ה) 30בינואר «005

)חמ (3-383
ראובן פסח
ממונה על היטל היצף והיטל משווה
1

ק״ת-מק״ח ,התשס״ד ,ענו .43

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אלפא אמנות בע׳׳מ
)ודפ (31 -218006-8
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק אי ,ביניים ]נוסח חדש| ,התשנדג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ*ל
חלק ב׳ וסופיות חלק א׳ היא  341שקלים חדשים לכל נושא תתכנס ביום  ,20.4.2003בשעה  ,17.00בקומה ה׳ של משרד רו״ח
שיף־הזנפרץ ושות׳ ,רה׳ המסגר  ,55תל אביב ,לשם הגשת דוח
ולבחינות סופיות חלק ב׳ היא  630שקלים חדשים לכל נושא.
סופי של המפרקים ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
י״ט באדר א׳ התשס״ה) 28בפברואר (2005
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
)חמ (3-372
של החברה.
אהרן אברמוביץ
דב צפריר ,רו״ח יצחק בדאון ,רו״ח
יושב ראש מועצת רואי חשבון
מפרקים
הודעה על הגשת תלונה על יבוא בהיצף
לפי חוק היטלי סחר ,התשניא1991-
אני מודיע ,בתוקף סמכותי לפי סעיף  0)18לחוק היטלי
סחר ,התשנ״א~1י») '1להלן  -החוק( ,כי הוגשה תלונה על
ידי א׳ ריין ושות׳ בע־מ ,על יבוא בהיצף של פינה מתקפלת
המשמשת לחיבור קירות גבס ,מתוצרת סין.
יי ס״ ח התשנ״א ,ענד .38
׳ילקוט הפרסומים  ,5380נר באדר ב׳ התשס״ה20.3.2005 ,

השקעות אסתר כע״מ
)זדפ (51-029081-0
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״ג ,1985-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.4.2005בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,עו״ד
2053

אברהם ע׳ מקלים ,רח׳ מונטיפיורי  ,4פתח תקוה ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהונ בפנקסים ובניירות
של החברה.
אברהם ע׳ מקלים ,עו״ד ,מפרק
גלקםי סלולרי בע״מ
)ח״פ (51-211820-9
)בפירוק מרצון(
הודע ח על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חרש[ ,התשמ״נ ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,20.4.2005בשעה  ,16.00ברח׳ מנחם בגין  ,3קומה
 ,027מגדל שרתון םיטי טאוור ,רמת גן ,לשם הגשת רוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
משה זאב בן־דורי ,עויד ,מפרק
גלקסי מחשבים) (1995בע״מ
)חיפ (31-212265-6
)בפירוק מרצון(

פארמה קונםלטינג הרוויסס)פי.םי.אס( בע־׳מ
)ח־פ (51-303396-9
)בפירוק מרצון(
הודעת על כינוס אסיפת סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ״נ־ ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
תתכנס ביום  ,21.4.2003בשעה  ,9.00במשרד עו-ר י׳ זלצמן ,רח׳
החילזון  ,6רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ההברה.
שלוט פדרמן ,מפרק
פז)ייצוא( הנדסה וניהול) (1982בעיט
)(31-093902-6 9T1
)בפירוק מרצון(
הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
)נוסח חדש[ ,התשמ*ג-ג ,198כי אסיפה סופית של החברה
הנ״ל תתכנס ביום  ,23.4.2005בשעה  ,12.00במשרדי המפרק,
דרך עכו 140א ,מרכז צבר ,קרית ביאליק ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצר התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
החברה.
מיכאל פםקל ,מפרק

הודעה על כינוס אסי&ח סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשנרג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
)ח״פ (51-275020-9
תתכנס ביום  ,21.4.2005בשעה  ,16.00ברח׳ מנחם בגין  ,3קומה
)בפירוק מרצון(
 ,027מגדל שרתון סיטי טאוור ,רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה געשה בנכסי
הודעה בד כד כינוס אסיפה סופית
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
החברה.
]נוסח חדש[ ,התשנרג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל
משה זאב בן־דורי ,ער״ר ,מפרק תתכנס ביום  ,22.5.2095בשעה  ,17.00במשרדי המפרק ,עויד
רמי בלומנפלד ,רוד אבא הלל םילבר  ,7רמת גן ,לשם הנשת
רסיסי טל בע״מ
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
)רדפ (31-065700-0
בנבסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
)בפירוק מרצון(
ע.ז .סיסקום החזקות בע״מ

רמי בלונונפלד ,עויד ,מפרק

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמיג ,1983-בי אסיפה סופית של החברה הגיל
תתכנס ביום  ,21.4.2005בשעה  ,10.00במשרדי אלייד השקעות
בעימ ,רה־ יגאל אלון )92ה( ,מרכז אשדר ,תל אביב ,לשם הגשת
דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי ההגרה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
רו%ן ,מפרק

ענבר אינטרנשיונל הפקות בע־׳מ
)חיפ1--198144־(51
)בפירוק מרצון(
הודעה ב מ ר מ^נוי מפרק
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף  00331לפקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשנ״ט ,1»«-בי ביום  ,SJUOOSשיד ערן
דה״פריס ,מרח׳ העבודה  14רמת השרון ,מונה למפרק החברה.
ע ר ן דה ׳•פרים ,עו״ד ,מפרק
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ילקוט הפרסומים  ,5380ט׳ באדר ב׳ החשסיה203.2005 ,
משדד המשפטים ,והודפס במדפים הממשלו1י
^jmwvmSríי

