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תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות2 )להלן - המבחנים 

העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 12  .1

בסעיף 12 למבחנים העיקריים, פסקת משנה )ב()4( - תימחק.  

תיקון סעיף 14  .2

בסעיף 14 למבחנים העיקריים -  

בפסקה )1( שכותרתה "מוסדות תורניים", פסקת משנה )ד( - תימחק;  )1(

בפסקה )6( שכותרתה "אופן חישוב התמיכה", פסקת משנה )ה( - תימחק;  )2(

בפסקה )6(, אחרי פסקת משנה )י( יבוא:  )3(

)י(, תינתן תוספת לנקודות הנקובות בפסקאות המשנה האמורות  )א( עד  על אף האמור בפסקאות משנה  ")יא( 
למוסד שפעל בתחום הגאוגרפי המצוין בסעיף 3 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-32005 )להלן - 
חוק יישום תכנית ההתנתקות(, עד יום ז' בתמוז התשס"ה )14 ביולי 2005(; שיעור התמיכה המרבי הכולל  

למוסד יהיה לפי הנוסחה שלהלן: 

יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי תלמיד ישיבה גבוהה שיעמוד על ערך של 2 נקודות; בעבור לימודי   )1(
תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 1.2 נקודות;

בעבור  נקודות;   3 ערך של  על  לבנות שיעמוד  לימודי תלמידת מדרשה  בעבור  יינתן שיעור תמיכה   )2(
לימודי תלמידת חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 1.8 נקודות;

יינתן שיעור תמיכה בעבור לימודי תלמיד ישיבת הסדר שיעמוד על ערך של 3 נקודות; בעבור לימודי   )3(
תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 1.8 נקודות;     

ואולם, אם יועבר תקציב מיוחד נוסף לתמיכה ממשרד הביטחון, לתמיכה בישיבות ההסדר, כמפורט   
ישיבת  תלמיד  לימודי  בעבור  שתינתן  הכוללת  התמיכה  תעלה  לא  מקרה  בכל  )ב(  משנה  בפסקת 
הסדר על שווי של 75% מדמי החזקת תלמיד במכינה קדם–צבאית לפי חוק המכינות הקדם–צבאיות 

התשס"ח-42008, בתוספת שווי ערך נקודה אחת; 

נקודות; בעבור   2.8 יום שלם שיעמוד על ערך של  כולל  לימודי תלמיד  יינתן שיעור תמיכה בעבור   )4(
לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 1.68 נקודות;

בעבור  נקודות;   1.4 של  ערך  על  שיעמוד  יום  חצי  כולל  תלמיד  לימודי  בעבור  תמיכה  שיעור  יינתן   )5(
לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 0.84 נקודות;

חודשי   48 בעבור  צבאי  שירות  גבוהה המעודדת  בישיבה  תלמיד  לימודי  בעד  תמיכה  שיעור  יינתן   )6(
הלימוד הראשונים של התלמיד בישיבה ולפי המפורט להלן: 

בישיבה שבה נמצא שיעור גיוס של 15% ומעלה מבין תלמידי שנתוני הגיוס יינתן שיעור תמיכה  )א( 
שיעמוד על ערך של 2.25 נקודות; בעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על 

ערך של 1.35 נקודות;

בישיבה שבה נמצא שיעור גיוס של 30% ומעלה מבין תלמידי שנתוני הגיוס יינתן שיעור תמיכה  )ב( 
שיעמוד על ערך של 2.5 נקודות; בעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך 

של 1.5 נקודות;

___________
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 2  י"פ התשס"ד, עמ' 3498; התשס"ה, עמ' 897, עמ' 2518, עמ' 2905, עמ' 3278 ועמ' 3915; התשס"ו, עמ' 616; התשס"ז, עמ' 3 

    ועמ' 3643; התשס"ח, עמ' 362 ועמ' 1047; התשס"ט, עמ' 442, עמ' 1458 ועמ' 2557; התש"ע, עמ' 1043 ועמ' 4059; התשע"א,
    עמ' 1825 ועמ' 6038; התשע"ב, עמ' 850 ועמ' 3186; התשע"ג, עמ' 94 ועמ' 3449; התשע"ד, עמ' 604, עמ' 1196 ועמ' 3390; 

   התשע"ה, עמ' 126, עמ' 2630, עמ' 4458 ועמ' 8740; התשע"ו, עמ' 2250 ועמ' 3478.
3  ס"ח התשס"ה, עמ' 142.

4  ס"ח התשס"ח, עמ' 890.
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בישיבה שבה נמצא שיעור גיוס של 45% ומעלה מבין תלמידי שנתוני הגיוס יינתן שיעור תמיכה  )ג( 
שיעמוד על ערך של 3 נקודות; בעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך 

של 1.8 נקודות;

בישיבה שבה נמצא שיעור גיוס של 60% ומעלה מבין תלמידי שנתוני הגיוס יינתן שיעור תמיכה  )ד( 
שיעמוד על ערך של 3.5 נקודות; בעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך 

של 2.1 נקודות;

)יב( תוספת התמיכה בהתאם לניקוד המוגדל לפי פסקת משנה )יא( תהיה בעד הוצאות שכירות מבנים זמניים, או 
יפעל לקידום המאמץ להשלמת בניית מבנה  ובלבד שהמוסד  זמני,  השקעה בהם בשל מעבר המוסד למבנה 
הקבע, ולפעול לשם מעבר מהיר למבנה הקבע בתיאום עם המינהלה, כהגדרתה בחוק יישום תכנית ההתנתקות. 

)יג( תוספת תמיכה למוסד כאמור בפסקת משנה )יב( לעיל, תינתן עד תום שנת התמיכה שלאחר המעבר למבנה 
הקבע למוסדות שהתקשרו בהסכם העתקה לפי סעיף 85 לחוק יישום תכנית ההתנתקות, ולמוסדות שלא 
התקשרו בהסכם כאמור, תינתן התמיכה עד תום שנת התמיכה שלאחר המעבר למבנה הקבע של המוסד 

הראשון מבין המוסדות שהתקשרו בהסכם העתקה."

תחילה  .3

תחילתו של תיקון זה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(.  

הוראת שעה   .4

על אף האמור בסעיף 14)6()יא( למבחנים העיקריים כתיקונם בסעיף 2 למבחנים אלה, בשנים 2016 ו–2017 יראו כאילו:  

בפסקת משנה )1(, במקום "ערך של 1.2 נקודות" בא "ערך של 1.9 נקודות"; )א( 

בפסקת משנה )2(, במקום " ערך של 1.8 נקודות" בא "ערך של 2.85 נקודות"; )ב( 

בפסקת משנה )3(, במקום "ערך של 1.8 נקודות" בא "ערך של 2.85 נקודות"; )ג( 

בפסקת משנה )4(, במקום "ערך של 1.68 נקודות" בא "ערך של 2.66 נקודות"; )ד( 

בפסקת משנה )5(, במקום "ערך של 0.84 נקודות" בא "ערך של 1.33 נקודות"; )ה( 

בפסקת משנה )6()א(, במקום "ערך של 1.35 נקודות" בא "ערך של 2.1375 נקודות"; )ו( 

בפסקת משנה )6()ב(, במקום "ערך של 1.5 נקודות" בא "ערך של 2.375 נקודות"; )ז( 

בפסקת משנה )6()ג(, במקום "ערך של 1.8  נקודות" בא "ערך של 2.85 נקודות"; )ח( 

בפסקת משנה )6()ד(, במקום "ערך של 2.1 נקודות" בא "ערך של 3.325 נקודות". )ט( 

כ"ה בכסלו התשע"ז )25 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1888-ה12(

    )803-35-2016-000214(
נפתלי בנט             
שר החינוך             

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של  משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות2 )להלן - המבחנים 

העיקריים( כדלקמן:

תיקון סעיף 17  .1

בסעיף 17 למבחנים העיקריים, במקום סעיף קטן )א( יבוא:  

")א( התיישבות במקום של משפחות כמפורט בסעיף 18)ו(."  
___________

1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

 2  י"פ התשס"ד, עמ' 3498; התשס"ה, עמ' 897, עמ' 2518, עמ' 2905, עמ' 3278 ועמ' 3915; התשס"ו, עמ' 616; התשס"ז, עמ' 3 

    ועמ' 3643; התשס"ח, עמ' 362 ועמ' 1047; התשס"ט, עמ' 442, עמ' 1458 ועמ' 2557; התש"ע, עמ' 1043 ועמ' 4059; התשע"א, 
    עמ' 1825 ועמ' 6038; התשע"ב, עמ' 850 ועמ' 3186; התשע"ג, עמ' 94 ועמ' 3449; התשע"ד, עמ' 604, עמ' 1196 ועמ' 3390; 

   התשע"ה, עמ' 126.
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תיקון סעיף 18  .2

בסעיף 18 למבחנים העיקריים -   

במקום סעיף קטן )ה( יבוא:  )1(

")ה(  מספר משפחות השייכות לגרעין הוא כמפורט להלן:  

)ו(, הגרעין ימנה מספר מזערי של משפחות השייכות לגרעין, שבהן  בלא לגרוע מהאמור בסעיף קטן   )1(
יום לפחות, ובנוסף לכך, מספר מזערי  אחד מבני הזוג לומד בכולל שבמרכז הגרעין בהיקף של חצי 
הגרעין  תכנית הפעילות שהגיש  לפי  פעילות  הגרעין, המקיימות  כלל משפחות  מקרב  של משפחות 

ושאושרה, בהיקף של שעה וחצי שבועית אחת לפחות למשפחה, לפי הפירוט הזה:

טור א'
שנה לקבלת 

התמיכה

טור ב'
מספר מזערי 
של משפחות 

השייכות לגרעין

טור ג'
מספר מזערי של משפחות 

המקיימות פעילות לפי 
התכנית המאושרת מתוך 

המספר המזערי האמור בטור ב'

טור ד'
מספר מזערי של משפחות 

שאחד מבני הזוג תלמיד בכולל 
שבמרכז הגרעין מתוך המספר 

המזערי האמור בטור ב'

743ראשונה

1064שנייה

15105שלישית ואילך

לפי  כאמור  בפעילות  הגרעין  ממשפחות  לפחות  זוג  בני   14 ישתתפו  ומעלה,  משפחות   21 המונה  בגרעין   
התכנית המאושרת, וב–7 משפחות הגרעין לפחות - אחד מבני הזוג הוא תלמיד הכולל שבמרכז הגרעין;

אחת,  תקציב  שנת  במשך  תמיכה  מלקבל  וחדל  אלה  מבחנים  לפי  תמיכה  לו  תורני שאושרה  גרעין   )2(
מלקבל  שחדל  תורני  גרעין  הקודמת;  בשנה  שנדרשו  הסף  בתנאי  לעמוד  מכן  שלאחר  בשנה  יידרש 
תמיכה לפי מבחנים אלה במשך שתי שנות תקציב רצופות לפחות, יידרש לעמוד בתנאי הסף של גרעין 

הנתמך לראשונה;

על אף האמור בפסקה )1( מהשנה הרביעית לקבלת התמיכה, גרעין תורני יוכל אחת ל–3 שנים ולמשך   )3(
שנה אחת, למנות 12 משפחות לכל הפחות; בשנה זו ישתתפו 8 משפחות לפחות בפעילות לפי התכנית 

המאושרת, וב–4 מתוך משפחות הגרעין לפחות אחד מבני הזוג הוא תלמיד הכולל שבמרכז הגרעין.";

במקום סעיף קטן )ו( יבוא:  )2(

")ו( משפחה השייכת לגרעין היא משפחה שמקיימת את כל אלה:

אחד מבני הזוג בוגר ישיבה, או ששירת שירות צבאי או שירות לאומי;  )1(

התורני  לגרעין  כשייכת  המשפחה  נכללה  שבה  בשנה  שנים   40 על  עולה  אינו  הזוג  בני  של  גילם   )2(
לראשונה בבקשת התמיכה של הגרעין;

או  ביישוב  שהתגורר  מי   - המקום"  "תושב  זו,  בפסקה  המקום;  תושב  אינו  הזוג  מבני  לפחות  אחד   )3(
בשכונה או באזור שבו פועל הגרעין התורני ב–10 השנים שקדמו לשנה שבה נכללה המשפחה כשייכת 
שהתגורר  מי   - לראשונה  הנתמך  ובגרעין  הגרעין,  של  התמיכה  בבקשת  לראשונה  התורני  לגרעין 
ביישוב או בשכונה או באזור שבו פועל הגרעין התורני ב–10 השנים שקדמו להצטרפות המשפחה 

לפעילות הגרעין התורני, שביצע הגרעין בטרם נתמך לראשונה;

אחד לפחות מבני הזוג משמש בתפקיד חינוכי או סוציאלי, או לומד בכולל או מקיים פעילות כמפורט   )4(
להלן:

משמש בתפקיד חינוכי בהיקף של 1/2 משרה לפחות במערכת החינוך הפורמלי ביישוב;  )א( 

משמש בתפקיד חינוכי בהיקף של 1/3 משרה לפחות במערכת החינוך הפורמלי ביישוב, ומקיים,  )ב( 
הוא או בן זוגו, נוסף על האמור בסעיף קטן )ה(, פעילות של 5 שעות שבועיות לפחות לפי תכנית 

הפעילות שהגיש הגרעין ושאושרה; 

משמש בתפקיד חינוכי בהיקף של 1/2 משרה לפחות במערכת החינוך הבלתי פורמלי ביישוב  )ג( 
ובלבד שאינו מועסק על ידי הגרעין מלבד מנהל הגרעין או רכז;
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משמש בתפקיד סוציאלי בהיקף של 1/2 משרה לפחות במערכת הרווחה ביישוב; )ד( 

לומד בכולל שבמרכז הגרעין בהיקף של חצי יום לפחות )4 שעות ביום 5 ימים בשבוע(; )ה( 

מקיים פעילות בת 18 שעות שבועיות לפחות לפי התכנית שהגיש הגרעין;  )ו( 

לעניין פסקה זו לא ייחשב רב קהילה שבעדו מקבל הגרעין תמיכה או מימון ממשלתי מכל סוג שהוא,   
ובפרט לפי מבחנים למתן תמיכה של המשרד לשירותי דת במוסדות ציבור המקיימים פעילות של רב 

בקהילה3";

משפחה שמתגוררת ביישוב לא יותר מ–10 שנים;   )5(

לעניין סעיף קטן זה, אפשר שהתנאים הקבועים בפסקאות )2(, )3(, )4( ו–)5( לא יחולו על עד 25 אחוזים מכלל   
לפי  ובלבד שבנוגע למשפחות אלה, ממוצע שעות פעילות שביצע כל אחד מבני הזוג  משפחות הגרעין, 

תכנית הפעילות של הגרעין עומד על 100 שעות בשנה."; 

בסעיף קטן )ח(, במקום פסקה )2( יבוא:   )3(

")2( בשנה השנייה - 250 שעות פעילות בחודש לפחות;   

)3( בשנה השלישית ואילך - 300 שעות פעילות בחודש לפחות;  

שיעור הפעילויות המתקיימות בשבתות ובמועדים שיבואו במניין החישוב לצורך התמיכה, לא יעלה על 20%   
מכלל שעות הפעילות )כל סוג פעילות בפני עצמו( שמבצע הגרעין התורני;";

סעיף קטן )ט( - יימחק;  )4(

במקום סעיף קטן )י( יבוא:  )5(

")י( ביישוב של עד 70,000 תושבים יוכר גרעין אחד; ביישוב של מעל 70,000 תושבים  יוכרו גרעינים לפי מפתח   
של 70,000 תושבים לגרעין בתנאי שכל גרעין פועל בשכונה אחרת, או באזור אחר, לפי העניין."

תיקון סעיף 19   .3

בסעיף 19 למבחנים העיקריים -  )א( 

לפני סעיף קטן )א( יבוא:  )1(

"התקציב המוקצה לתמיכה יחולק בין הגרעינים שנמצאו זכאים לתמיכה, על פי מספר הנקודות  שצבר כל   
אחד מהם, בהתאם לפירוט הזה:";

בסעיף קטן )ב( -   )2(

בפסקה )2(, במקום "3 נקודות" יבוא "2 נקודות"; )א( 

בפסקה )3(, במקום "5 נקודות" יבוא "3 נקודות". )ב( 

הוספת סעיף 19א )ב( 

אחרי סעיף 19 למבחנים העיקריים יבוא:  

"19א. איגוד גרעינים  

איגוד גרעינים )להלן - איגוד( הוא מוסד ציבור המספק לגרעינים תורניים פעילים ונתמכים לפי מבחנים  )א( 
אלה שירותי ייעוץ, הנחיה, הכשרה, השתלמות, הדרכה או ליווי או חלק מהם )להלן - שירותים(. 

סוגי הפעילות הנתמכת: )ב( 

ליווי שוטף לגרעינים התורניים:  )1(

הליווי הוא ייעוץ ארגוני וחינוכי לגרעינים התורניים, ויכלול קשר רציף של יועץ שיועסק על  )א( 
ובעלי  ידי האיגוד או שישכור את שירותיו, בהיקף של חצי משרה לפחות, עם ראשי הגרעין 

התפקידים בו;

___________
3  י"פ התשע"ז, עמ' 1508.
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וכן  זמנים,  לוחות  יעדים,  גרעין, שתכלול  יציג תכנית עבודה מפורטת לשירותים לכל  האיגוד  )ב( 
הצהרה מאת הגרעינים על הסכמתם לתכנית ועל קבלת השירותים בהתאם לתכנית; התכנית 

תציג שיפורים בתהליכי עבודה, באיכות עבודה ובתפוקות הגרעינים התורניים;

הליווי וההנחיה יסייעו במימוש תכנית העבודה של כל גרעין תורני;   

הליווי יהיה לכל אחד מן הגרעינים התורניים בנפרד; )ג( 

הכשרה:  )2(

ההכשרות כפי שיפורטו להלן יבוצעו בעבור חברי הגרעינים הנתמכים לפי מבחן זה בלבד, הכשרות   
כגון  המדינה  מתקציב  כלשהו  באופן  נתמכות  או  הממומנות  אחרות  פעילויות  בעבור  המבוצעות 

הכשרות לרבני קהילות לא יבואו במניין ההכשרות לפי סעיף זה:

השתלמות, כמפורט להלן: )א( 

לפעילויות  הקשורים  בנושאים  בשנה  לפחות  מפגשים   7 של   סדרה  תכלול  השתלמות   )1(
הגרעין התורני, לצורך התמקצעות והעשרה; כל מפגש יכלול 6 שעות אקדמיות לפחות 

של הרצאות בנושאים הנוגעים לפעילות הגרעין, ולרבות הפקת חומרי עזר;

בהשתלמות ישתתפו 15 בעלי תפקידים  בגרעין וחברי גרעינים לפחות;  )2(

כנס, כמפורט להלן: )ב( 

כנס מהווה התכנסות מתוכננת עם סדר יום מתוכנן מראש, הכולל שני דוברים לפחות;  )1(

הכנס ייערך באולם ציבורי וישתתפו בו 35 בעלי תפקידים וחברי גרעינים לפחות;  )2(

לפעילות  הנוגעים  בנושאים  ודיון  הרצאה  של  לפחות  אקדמיות  שעות   3 יכלול  הכנס   )3(
הגרעין התורני;

יום עיון, כמפורט להלן: )ג( 

יום עיון יכלול 6 שעות אקדמיות לפחות של הרצאות, סדנאות ודיונים בנושאים הנוגעים   )1(
לפעילות הגרעין התורני, לרבות הפקת חומרי עזר;

ביום עיון ישתתפו 20 בעלי תפקידים וחברי גרעינים לפחות.  )2(

תנאי הסף לקבלת תמיכה כאיגוד גרעינים תורניים הם כמפורט להלן: )ג( 

האיגוד מספק שירותים לשבעה גרעינים תורניים לפחות, כמפורט להלן:  )1(

500 שעות בשנה של ליווי לשבעה גרעינים לפחות, ולא פחות מ–50 שעות ליווי לגרעין תורני  )א( 
בשנה;

עריכה של השתלמות אחת לפחות לגרעינים; )ב( 

עריכה של 3 מפגשי הכשרה יומיים  לפחות )יום עיון או כנס( בשנה; )ג( 

גרעינים  עם  משותפת  פעילות  המקיים  או  תורני,  גרעין  של  פעילות  גם  המקיים  איגוד  ייתמך  לא   )2(
תורניים, או מחלק או מעביר כספים לגרעינים תורניים במישרין או בעקיפין; במקרה שבו במסגרת 
ולמטרה מסוימת,   בין האיגוד  לתורם, התורם התנה העברת כספים מסוימים למוסד מסוים  הסכם 
ולהעביר את הכסף למוסד הנתרם, לאחר שהעביר את ההסכם לפני העברת  יוכל להיתמך  האיגוד 

הכספים, לעיון ועדת התמיכות ולאישורה;

האיגוד מחויב לספק שירותים לכל גרעין תורני שיחפוץ בכך;  )3(

בו  ויקבל שירותים מאיגוד אחד בלבד  תורני חופשי להחליט על קבלת שירותים מאיגוד,  גרעין  כל   )4(
זמנית; במועד הגשת הבקשה לתמיכה יודיע הגרעין מאיזה איגוד הוא בוחר לקבל שירותים לאותה 

שנה; הגרעין לא יוכל להחליף את האיגוד שבחר עד סוף השנה.

אופן התמיכה באיגוד הוא כמפורט להלן: )ד( 

10% מתקציב התקנה התקציבית לתמיכה בגרעינים תורניים ישולמו בעד תמיכה באיגודי הגרעינים;   )1(
בכל מקרה, אם נתמך איגוד אחד בלבד, לא ייתמך האיגוד בהיקף העולה על 60% מהתקציב המיועד 

לתחום פעילות זה;
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שווי הנקודה יחושב לפי סכום התקציב המוקצה לאיגודי הגרעינים בתקנת הגרעינים מחולק בסך כל   )2(
הנקודות שצברו כלל האיגודים שנמצאו זכאים לתמיכה;

אופן הניקוד:  )3(

בעד ליווי שוטף לגרעינים )60%( יקבל המוסד 1 נקודה לכל גרעין; )א( 

בעד תחום פעילות הכשרה )40%(, כמפורט להלן: )ב( 

בעד כל  השתלמות יקבל האיגוד 25 נקודות;   )1(

בעד כל יום עיון יקבל האיגוד 3 נקודות;   )2(

בעד כל כנס יקבל האיגוד  4 נקודות;  )3(

אופן חישוב הניקוד כמפורט להלן:  )4(

בשלב ראשון יחושב חלקו של כל איגוד בכלל הניקוד שניתן בכל אחד מתחומי הפעילות; )א( 

בהתאם  הניקוד  מרכיבי  שני  כחיבור  התמיכה,  בכלל  האיגוד  של  חלקו  יחושב  שני  בשלב  )ב( 
למשקלם;

על האיגוד להגיש לאגף דוחות  ביצוע תקופתיים  על כלל הפעילות  לפי הנחיות המשרד;

ייקבע בידי ועדת תמיכות לפי מספר הנקודות שצבר האיגוד במכפלת שווי  היקף התמיכה לאיגוד   )5(
הנקודה שנקבע; 

איגוד לא יוכל להיתמך על ידי משרד ממשלתי אחר או רשות אחרת בעד אותו סוג פעילות."  )6(

תחילה  .3

תחילתו של תיקון זה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(.  

הוראות שעה   .4

על אף האמור בסעיף 18)ה()1( למבחנים העיקריים כנוסחו בסעיף 2)1( לתיקון זה,  בשנת 2017 יראו כאילו במקום:    )א( 

"טור א'
שנה לקבלת 

התמיכה

טור ב'
מספר מזערי 
של משפחות 

השייכות לגרעין

טור ג'
מספר מזערי של משפחות 

המקיימות פעילות לפי התכנית 
המאושרת מתוך המספר 
המזערי האמור בטור ב'

טור ד'
מספר מזערי של משפחות שאחד מבני 

הזוג תלמיד בכולל שבמרכז הגרעין 
מתוך המספר המזערי האמור בטור ב'

743ראשונה

1064שנייה

15105שלישית ואילך

בגרעין המונה 21 משפחות ומעלה, ישתתפו 14 בני זוג לפחות ממשפחות הגרעין בפעילות כאמור לפי התכנית   
המאושרת, וב–7 משפחות הגרעין לפחות - אחד מבני הזוג הוא תלמיד הכולל שבמרכז הגרעין;" בא:

"טור א'
שנה לקבלת 

התמיכה

טור ב'
מספר מזערי 
של משפחות 

השייכות לגרעין

טור ג'
מספר מזערי של משפחות 

המקיימות פעילות לפי התכנית 
המאושרת מתוך המספר 
המזערי האמור בטור ב'

טור ד'
מספר מזערי של משפחות שאחד מבני 

הזוג תלמיד בכולל שבמרכז הגרעין 
מתוך המספר המזערי האמור בטור ב'

732ראשונה

1043שנייה

1564שלישית ואילך

בגרעין המונה 21 משפחות ומעלה, ישתתפו 10 בני זוג לפחות ממשפחות הגרעין בפעילות לפי התכנית המאושרת,   
וב–5 משפחות הגרעין לפחות מתוך משפחות הגרעין - אחד מבני הזוג הוא תלמיד הכולל שבמרכז הגרעין."
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על אף האמור בסעיף 19א)ה()1( למבחנים העיקריים כנוסחו בסעיף 4 לתיקון זה, בשנת 2017 יראו כאילו במקום  )ב( 
"10%" בא "14%".

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(
)חמ 3-1888-ה12(

    )803-35-2016-000142(
נפתלי בנט             
שר החינוך             

תיקון לתיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
)להלן - התיקון(,  תיקון לתיקון לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות2 

כמפורט להלן:

תיקון סעיף 2  .1

בסעיף 2 לתיקון, במקום "ב' באדר התשע"ז )28 בפברואר 2017(" יבוא "י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(".

ב' באדר התשע"ז )28 בפברואר 2017(
)חמ 3-1888-ה12(

    )803-35-2016-000135(
נפתלי בנט             
שר החינוך             

___________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

;5278 ועמ'   3390 עמ'   ,604 עמ'  3449; התשע"ד,  ועמ'   94 עמ'  3915; התשע"ג,  עמ'  3498; התשס"ה,  עמ'  י"פ התשס"ד,    2 

    התשע"ה, עמ' 702; התשע"ו, עמ' 5253; התשע"ז, עמ' 70.

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום המוזאונים המוכרים 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום המוזאונים המוכרים )להלן 

- המבחנים העיקריים(:

הוספת סעיף 21א  .1

אחרי סעיף 21 למבחנים העיקריים יבוא:

"הוראת שעה

      21א.  )א(  בהעדר מועצת המוזאונים בתוקף, תמלא את מקומה לכל עניין האמור במבחנים אלה, למעט בסעיפים 7  
ו–16)ב(, מחלקת המוזאונים.

בהעדר מועצת המוזאונים בתוקף, תמלא את מקומה לכל עניין האמור בסעיפים 7 ו–16)ב( מחלקת המוזאונים,          )ב( 
ובלבד שכתוצאה מכך שיעור התמיכה בפעילות שוטפת המוקצה לכל אחת מארבע קבוצות המוזאונים מסך 

כל התקציב באותה שנה לפעילות שוטפת יהיה לפי המלצת המועצה האחרונה."

תוקף  .2

תוקפו של סעיף 1 מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( עד יום ז' בתמוז התשע"ז )1 ביולי 2017( או עד למינוי מועצת   
המוזאונים, לפי המוקדם מביניהם.

א' בכסלו התשע"ז )1 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1888(

    )803-35-2016-000189(
מירי רגב             

           שרת התרבות והספורט
___________

1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשס"ה, עמ' 3904; התשס"ז, עמ' 2327; התשס"ח, עמ' 2617; התשע"ב, עמ' 1302; התשע"ג, עמ' 3025 ועמ' 6964.
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תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד התרבות והספורט בספריות המיועדות לעיוורים וללקויי ראייה
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכה של משרד התרבות והספורט בספריות המיועדות לעיוורים וללקויי 

ראייה2 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 10  .1

בסעיף 10 למבחנים העיקריים, אחרי פסקה )א()2( יבוא:

")3( בשנת 2016 יראו כאילו בפסקה )7(, במקום "400" נאמר "250".

תחילה  .2

תחילתו של תיקון זה ביום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(.  

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1888-ה12(

    )803-35-2013-000031(
מירי רגב             

           שרת התרבות והספורט
___________

1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשע"ה, עמ' 4664.

תיקון למבחנים לתמיכה של משרד התרבות והספורט בתחרויות מוסיקה בין–לאומיות
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה 
הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3)4( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-22002, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לתמיכה 

של משרד התרבות והספורט בתחרויות מוסיקה בין–לאומיות3 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 6  .1

בסעיף 6)א()5( למבחנים העיקריים -

בפסקת משנה )א(, במקום "השתתפו 20 מתחרים לפחות" יבוא "השתתפו 15 מתחרים לפחות";  )1(

בפסקת משנה )ד(, במקום "חבר השופטים כלל 10 שופטים לפחות" יבוא "חבר השופטים כלל 5 שופטים לפחות".  )2(

תחילה ותוקף  .2

תחילתו של סעיף 1 מיום כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016( ותוקפו עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(.  

כ"א בכסלו התשע"ז )21 בדצמבר 2016(
)חמ 3-1888-ה12(

    )803-35-2013-000040(
מירי רגב             

           שרת התרבות והספורט
___________

1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

3  י"פ התשע"ד עמ' 5760.

תיקון למבחנים של משרד הבריאות לצורך תמיכה בהוצאות הניתוחים והאשפוז של קופות החולים המבצעות 
תכנית לקיצור תורים לשנת התקציב 2016

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים של משרד הבריאות לצורך תמיכה בהוצאות הניתוחים והאשפוז של קופות החולים המבצעות תכנית 

לקיצור תורים לשנת התקציב 22016 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

___________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  י"פ התשע"ז, עמ' 1699.
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תיקון סעיף 5  .1

בסעיף 5)ב()3( למבחנים העיקריים, במקום "עד יום ט"ו בכסלו התשע"ז )15 בדצמבר 2016(" יבוא "עד יום י"ז באדר   
התשע"ז )15 במרס 2017(". 

תיקון סעיף 11  .2

בסעיף 11 למבחנים העיקריים, במקום "עד יום ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(" יבוא "עד יום ד' בניסן התשע"ז   
)31 במרס 2017(".

תחילה  .3

תחילתו של תיקון זה ביום כ"ט בכסלו התשע"ז )29 בדצמבר 2016(.  

כ"ג בשבט התשע"ז )19 בפברואר 2017(
)חמ 3-1888-ה12(

    )803-35-2017-000005(
יעקב ליצמן             
                    שר הבריאות

תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"א-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד  הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור2 )להלן - המבחנים העיקריים(, 

כמפורט להלן:        

תיקון השם והפתיח  .1

בשם המבחנים העיקריים ובפתיח להם, במקום "משרד הרווחה והשירותים החברתיים" יבוא "משרד העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים".       

תיקון סעיף 2  .2

בסעיף 2 למבחנים העיקריים -       

במקום כותרת השוליים יבוא:   )1(

"תמיכה בארגונים המחלקים קמחא דפסחא או סיוע במזון לחג אחר לנזקקים בני כל העדות";  

בסעיף קטן )א( -  )2(

במקום ההגדרה "ארגון" יבוא:         )א( 

""ארגון" - מבקש שעיקר הפעילות שהוא מבצע היא לטובתה ולרווחתה של אוכלוסיית רווחה, כפי שקבע 
המשרד בהסתמך על המאזן המבוקר של המבקש לשנה שקדמה לשנה החולפת, שיוגש בהתאם לאמור 
בסעיף קטן )ג1( )להלן - המאזן המבוקר(, דיווחי המבקש ועל כל מידע רלוונטי אחר )להלן -  פעילות 
רווחה( ועיקר פעולותיו מיועדות לקיום מטרה זו; למען הסר ספק, תשלומי כספים בדרך של העברה 
לפרטים כגון תשלומי מלגות, לא ייחשבו כפעילות לטובת רווחת האוכלוסייה; ואולם מבקש שהוכיח 
כי בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה חילק מעל 5,000 סלי קמחא דפסחא ייחשב כמי 
ציבור  מוסד  לעניין  רווחה;  אוכלוסיית  של  ולרווחתה  לטובתה  היא  מבצע  שהוא  הפעילות  שעיקר 
המבקש לראשונה תמיכה, תחושב חלוקת סלי קמחא דפסחא בשנה שקדמה לשנה שבעדה הוא מבקש 
תמיכה לפי הוצאות מוכחות בעד הפעילות האמורה במאזן המבוקר שיגיש ובהצהרה כי חילק את 

הסלים האמורים לנזקקים ולמעוטי יכולת כמפורט בפסקה )ב()3(;";  

במקום ההגדרה "עיקר הפעולות" יבוא:        )ב( 

""עיקר הפעילות" - כמפורט להלן:         

לגבי ארגון המחלק בין 200 ל–499 סלים - פעילות רווחה בהיקף של 67% לפחות מסך מחזור   )1(
הפעילות במאזן המבוקר; 

___________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

 2   י"פ התשס"ה, עמ' 528; התשס"ו, עמ' 915; התשס"ז, עמ' 1146; התשס"ח, עמ' 1367; התשס"ט, עמ' 1515; התש"ע, עמ' 1375; 

   התשע"א, עמ' 2277; התשע"ב, עמ' 2795; התשע"ד, עמ' 4706.     
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לגבי ארגון המחלק בין 500 ל–4,999 סלים - פעילות רווחה בהיקף של 50% לפחות מסך מחזור   )2(
הפעילות במאזן המבוקר;";      

בסעיף קטן )ב( -           )3(

במקום פסקה )3( יבוא:         )א( 

המחלק  בארגון  שרשומים  יכולת,  ולמעוטי  לנזקקים  דפסחא  קמחא  סלי  לחלוקת  מיועדת  ")3( התמיכה 
קמחא דפסחא אשר מטופלים בידי מחלקה לשירותים חברתיים ברשות מקומית, או שחישוב הכנסת 
בחישוב  העוני;  כסף  המוגדרת  רמת ההכנסה  על  עולה  אינה  הכנסתם  כי  מעלה  לגביהם  המשפחה 
הכנסת המשפחה כאמור, תיכלל הכנסת העבודה נטו )לאחר ניכוי מסי חובה(, מלגות מחיה או לימוד, 

והכנסות אחרות מעבודה, קצבאות ילדים, למעט קצבאות אחרות של הביטוח הלאומי;  לעניין זה -

"סף העוני" - סכום ההכנסה הממוצע לחודש למשפחה לפי מספר הנפשות במשפחה, הגבוה ב–50% 
מסכום ההכנסה של משפחה לפי מספר הנפשות במשפחה המופיע בנתוני קו העוני שהמוסד 
לביטוח לאומי מפרסם ומעדכן מדי שנה; הסכום המהווה את סף העוני מפורט בטור ב' בטבלה 

שלהלן ומעודכן לחודש כסלו התשע"ז  )דצמבר 2016(; 

"מספר הנפשות במשפחה" - הורים וילדיהם שאינם נשואים שטרם מלאו להם 21 שנים, כמפורט בטור 
א' בטבלה שלהלן:

טור א'
מספר הנפשות במשפחה

טור ב'
הכנסת המשפחה בשקלים חדשים

14,737

27,579.5

310,039.5

412,129

514,212.5

616,108.5

718,003

819,708.5

921,225

984.4"כל נפש נוספת

בפסקה )4(, אחרי פסקת משנה )ג( יבוא:        )ב( 

")ד( לא תשולם תמיכה לשני ארגונים בעד חלוקת סלי קמחא דפסחא אם אחד הארגונים קיבל או רכש סלי 
קמחא דפסחא לחלוקה מארגון אחר, אשר הגיש אף הוא בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה, אלא אם כן 
יוצג מראש למשרד הסכם שיתוף הפעולה בין שני הארגונים שבו יובהר אופי שיתוף הפעולה ביניהם 
זה שמחלק בפועל את סלי הקמחא דפסחא; במקרה כזה התמיכה תשולם  ומי מבין הארגונים הוא 
לארגון שחילק בפועל את סלי הקמחא דפסחא בעצמו, בלא קשר לשאלה מי מבין שני הארגונים רכש 

את המזון או הכין את הסלים לחלוקה.";     

בפסקה )7(, בסופה יבוא "בחלוקה יחסית של מספר הסלים בין שני החגים;".  )ג( 

ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(
)חמ 3-1888-ה12(

    )803-35-2016-000176(
חיים כץ             

        שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
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 תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים למוסדות ציבור המפעילים תכניות 
למתנדבים השייכים לאוכלוסיות הרווחה לצורך שיקומם

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"א-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים למתן תמיכות של משרד הרווחה  והשירותים החברתיים למוסדות ציבור המפעילים תכניות למתנדבים 

השייכים לאוכלוסיות הרווחה לצורך שיקומם2 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:  

תיקון השם והפתיח  .1

בשם המבחנים העיקריים ובפתיח להם, במקום "משרד הרווחה והשירותים החברתיים" יבוא "משרד העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים".       

תיקון סעיף 2   .2

בסעיף 2 למבחנים העיקריים -         

בהגדרה "אוכלוסיות הרווחה" בסופה יבוא "ונוער בסיכון";       )1(

בהגדרה "מתנדב", במקום "הופנה להתנדבות על ידי גוף ציבורי שאושר לכך" יבוא "מבוטח".    )2(

תיקון סעיף 3  .3

בסעיף 3)1( למבחנים העיקריים, במקום "רכז" יבוא "רכזי".        

תיקון סעיף 4  .4

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -          

בפסקה )2(, במקום "7" יבוא "10";         )1(

בפסקה )3()א(, במקום "7" יבוא "10".         )2(

תיקון סעיף 5  .5

בסעיף 5 למבחנים העיקריים  -          

בפסקה )2( -           )1(

פסקת משנה )ג( - תימחק;       )א( 

בפסקת משנה )ז(, אחרי "קשיים כלכליים" יבוא "קשיים אישיים";     )ב( 

בפסקה )3()2(, במקום "15" יבוא "10".         )2(

תיקון סעיף 6  .6

בסעיף 6 למבחנים העיקריים, במקום סעיף קטן )ד( יבוא:   

")ד( בשלב רביעי תחולק התמיכה בין המוסדות בעד הפעילות שלהן, כל מוסד בנפרד, מבעל הניקוד הגבוה לנמוך, 
בכפוף לאמור בסעיף 7)ד(.

נותר תקציב בתקנה התקציבית, יחולק באופן יחסי בין המוסדות גם אם הסכום שיתקבל עולה על האמור בסעיף  )ה( 
7)ד(."    

תיקון סעיף 7  .7

בסעיף 7 למבחנים העיקריים, במקום סעיף קטן )ד( יבוא:       

סך כל התמיכה למוסד ציבור לא יעלה על 75% מעלות הפעילות הנתמכת ובכל מקרה לא יפחת מסך של 15,000  ")ד( 
שקלים חדשים ולא יעלה על 100,000 שקלים חדשים למוסד ציבור." 

___________
1   ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

2   י"פ התשע"ו, עמ' 2208.
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תיקון סעיף 9  .8

 -  ")2017 בדצמבר   31( התשע"ח  בטבת  י"ג  יום  עד  בתוקפם  יעמדו  "והם  המילים  העיקריים,  למבחנים   9 בסעיף   
יימחקו.       

תחילה  .9

תחילתו של תיקון זה ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(    

ט"ז בשבט התשע"ז )12 בפברואר 2017(
)חמ 3-1888-ה12(

    )803-35-2016-000183(
חיים כץ             

        שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הסכם בדבר מימון העברת נפטרים לקבורה אזרחית 
שנערך ונחתם בירושלים ביום 6 בפברואר 2017

ממשלת ישראל, בשם מדינת ישראל )להלן - הממשלה(, המיוצגת על ידי נחמיה קינד, סגן בכיר לחשבת הכללית,  בין: 
אלי ביתן, חשב מטה החשב הכללי ויאיר פינס סגן הממונה על התקציבים, מטעם משרד האוצר;

מצד אחד

המוסד לביטוח לאומי )להלן - המוסד(, המיוצג על ידי פרופ' שלמה מור יוסף, המנהל הכללי של המוסד, אילנה  לבין: 
שרייבמן, המשנה למנהל הכללי של המוסד וראש מינהל גמלאות, וחגית מויאל  גולדשטיין, חשבת המוסד לביטוח 

לאומי; 
מצד שני

הואיל  ובהתאם לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, משלם המוסד דמי קבורה למי 
שטיפל בקבורתו בישראל, של אדם שנפטר בישראל או של תושב ישראל שנפטר בחוץ לארץ, הכול לפי כללים, תנאים, 
 - )להלן  התשל"ו-21976  קבורה(,  )דמי  הלאומי  הביטוח  ובתקנות  לחוק  י"א  לפרק  ה'  בסימן  שנקבעו  וסכומים  מבחנים 

התקנות(;

והואיל ודמי הקבורה כמשמעותם לפי התקנות )להלן - דמי הקבורה(, המשולמים לחברה כהגדרתה בתקנות המחויבת 
לפי הסכם דמי קבורה, בקבורתו של נפטר פלוני, כוללים גם תשלום בעד העברתו של הנפטר ממקום פטירתו אל בית 

העלמין ובלבד שמקום הפטירה ובית העלמין נמצאים בתחום טיפולה של החברה;

והואיל  ונפטר חסר דת או נפטר הנקבר בקבורה אזרחית חלופית על פי השקפתו, המובא לקבורה בישראל נקבר על פי 
הרוב בבית עלמין אזרחי חלופי כהגדרתו בתקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית )רישוי תאגידים לענייני קבורה וקביעת 
להימצא מחוץ לשטח השיפוט של  אזרחי עשוי  עלמין  בית  אזרחי(;  עלמין  בית   - )להלן  קבורה(, התשנ"ט-31998  נוהלי 

הרשות המקומית שבשטחה הנפטר כאמור התגורר או נפטר;

והואיל ודמי הקבורה אינם כוללים תשלום בעד העברת נפטר חסר דת או נפטר המובא לקבורה אזרחית חלופית על 
פי השקפתו, לבית עלמין אזרחי, אם מקום הפטירה של נפטר כאמור נמצא מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית 

שבשטחה נמצא בית עלמין אזרחי;

אזרחית  לקבורה  המובא  נפטר  או  דת  חסר  נפטר  בהעברת  הכרוכות  ההוצאות  את  לממן  הממשלה  וברצון  והואיל 
חלופית על פי השקפתו, לבית עלמין אזרחי אם בית העלמין האזרחי נמצא מחוץ לתחום השיפוט של הרשות המקומית 

שבשטחה הוא נפטר או התגורר, הכול בתנאים המפורטים בהסכם זה;

העברת  בעד  התשלומים  את  לבצע  לחוק,   9 בסעיף  האמורים  התנאים  שהתמלאו  לאחר  הסכים,  והמוסד  והואיל 
נפטר חסר דת או נפטר המובא לקבורה אזרחית חלופית על פי השקפתו, לבית עלמין אזרחי, הכול בתנאים ולפי הכללים 

המפורטים בהסכם זה.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

המבוא  .1

דברי המבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.  

___________
1  ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ז, עמ' 25.

2  ק"ת התשל"ו, עמ' 2674; התשע"ו, עמ' 976.

3  ק"ת התשנ"ט, עמ' 177; התשע"ג, עמ' 529.
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הגדרות   .2

בהסכם זה -

"הסכם דמי קבורה" - הסכם לפי תקנה 2 לתקנות;

"חברה מורשית" - חברה כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות שהתקשרה עם המוסד בהסכם דמי קבורה; 

ובית חולים תורן הנמצא מחוץ לתחום  "מקום הפטירה" - מקום שבתחום טיפולה של חברה מורשית, לרבות בית חולים 
טיפולה של החברה והמשרת כרגיל את התושבים שבתחום טיפולה;

"נפטר חסר דת"  או "נפטר המובא לקבורה אזרחית על פי השקפתו", לפי העניין - נפטר שמתקיים לגביו האמור בסעיף 266 
לחוק, שבעת פטירתו היה חסר דת או שביקש להיקבר על פי השקפתו בקבורה אזרחית, או שניתן לקברו בבית עלמין 
נוהלי קבורה(,  וקביעת  )רישוי תאגידים לענייני קבורה  11 לתקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית  אזרחי לפי תקנה 

התשנ"ט-1998;

"תחום טיפולה של חברה" - שטח השיפוט של רשות מקומית, שעל פי הסכם דמי קבורה עם החברה המורשית מחוייבת 
החברה לספק שירותי קבורה למי שהתגורר או למי שנפטר בשטח כאמור. 

תשלום בעד העברת הנפטר    .3

חברה מורשית שטיפלה בהבאתו לקבורה של נפטר חסר דת או נפטר המובא לקבורה אזרחית על פי השקפתו,  )א( 
תהיה זכאית לתשלום לפי הסכם זה בעד העברת נפטר כאמור לבית עלמין אזרחי )להלן - תשלום בעד העברת 

נפטר(, אם התקיימו כל אלה:

בשטח השיפוט של הרשות המקומית שבה הנפטר נפטר אין בית עלמין אזרחי;  )1(

בית העלמין האזרחי שבו הובא הנפטר לקבורה בלא תשלום הוא בית עלמין הנמצא מחוץ לשטח השיפוט   )2(
של הרשות המקומית שבה התגורר הנפטר ערב פטירתו;

לא נגבה בעד הקבורה תשלום כאמור בתקנה 3)א()1( או )2( או בתקנה 4)א()1( לתקנות.  )3(

סכום התשלום בעד העברת נפטר יהיה שווה לסכום שהותר, לפי הסכם דמי קבורה, לחברה המורשית לגבות  )ב( 
בעד העברת נפטר ממקום הנמצא באזור שהוא מחוץ לתחום טיפולה של החברה; הסכום שהותר מפורסם באתר 
האינטרנט של המוסד; בחישוב סכום התשלום יובא בחשבון המרחק שבין המקום שממנו מועבר הנפטר עד לגבול 

תחום השיפוט של הרשות המקומית שבתחומה מצוי בית העלמין האזרחי שבו הובא הנפטר לקבורה.

מתן התשלום בעד העברת נפטר   .4

תביעת חברה מורשית לקבלת תשלום בעד העברת נפטר תוגש למוסד בדרך ובמועדים שייקבעו בהסכם בדבר  )א( 
מימון העברת נפטרים שייחתם עם החברה המורשית.

הקבורה  דמי  לחברה  משולמים  שבו  במועד  נפטר  העברת  בעד  התשלום  את  המורשית  לחברה  יעביר  המוסד  )ב( 
כאמור בהסכם, שבסעיף קטן )א(.

כאמור בסעיף 3)א( להסכם זה התשלום בעד העברת נפטר ישולם לחברה המורשית שטיפלה בהבאתו לקבורה  )ג( 
של אותו אדם אך אם היא לא טיפלה בפועל בהעברת הנפטר, תעביר את הסכום ששולם לה כאמור למי שטיפל 

בהעברת הנפטר.

מימון   .5

התשלומים בעד העברת נפטר, לפי הסכם זה, ימומנו מאוצר המדינה.  

החזר   .6

הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תשפה את המוסד בעד כל הוצאה שיוציא כתשלום בעד העברת נפטר, בהתאם   
להוראות הסכם זה, וזאת בהתאם לנוהל השתתפות אוצר המדינה בתשלומי המוסד לביטוח לאומי )להלן - הנוהל(. 

שיפוי המוסד   .7

הממשלה, באמצעות משרד האוצר, תשפה את המוסד בעד החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובע   
מביצוע הסכם זה כפי שהיו בפועל )להלן - ההוצאות המינהליות(, ובהתאם לנוהל.
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תחילה ותחולה   .8

תחילתו של הסכם זה ביום פרסומו )להלן - יום התחילה( ותוקפו לתקופה של 5 שנים מיום התחילה; הסכם זה יחול   
רק בעד העברת נפטר שנפטר ביום התחילה או לאחריו.

י' בשבט התשע"ז )6 בפברואר 2017(
)חמ 3-690-ה2(    

ולראיה באו הצדדים על החתום

שלמה מור יוסף

המנהל הכללי

אילנה שרייבמן

סגנית המנהל הכללי 
וראש מינהל גמלאות 

חגית מויאל 
גולדשטיין      

חשבת

אלי ביתן

חשב מטה החשב 
הכללי

יאיר פינס

סגן הממונה על 
התקציבים

נחמיה קינד

סגן בכיר לחשבת 
הכללית

משרד האוצרהמוסד לביטוח לאומי

הודעה בדבר תיאום סכומים
לפי תקנות המכס, התשכ"ו-1965, לפי תקנות סוכני המכס, התשכ"ה-1964, ולפי תקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג -1953 

בהתאם לאמור בתקנה 41)א( לתקנות המכס, התשכ"ו-11965 )להלן - תקנות המכס(, תקנה 42א לתקנות סוכני המכס, 
התשכ"ה-21964 )להלן - תקנות סוכני המכס(, ותקנה 23)ג( לתקנות מס קנייה )טובין(, התשי"ג-31953 )להלן - תקנות מס 
קנייה(, אני מודיע כי הסכומים והאגרות  המפורטים להלן בטור ג' תואמו, והם מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר  2017(, 

כמפורט לצדם בטור ד' :

טור א'
התקנות

טור ב'
פרטי השירות

טור ג'
הסכום הקיים

בשקלים חדשים

טור ד'
הסכום המתואם
בשקלים חדשים

תקנות המכס

405405בעד שירות המצריך נוכחות פקיד מכס11)א()5(

40,99341,034בעד אגרת רישיון חדש למחסן רישוי 16)א()1(

11,49211,504בעד אגרת רישיון חדש למחסן לתצוגת רכב  16)ב()1(

108108בעד תעודת מכס24)ב(

108108בעד מצהר מתוקן37

108108בעד אישור המעיד על הגשת רישיון יבוא37)א(

תקנות סוכני המכס

1,0931,094בעד אגרת רישום או אישור סוכן מכס41)1(

276276בעד אגרת רישום או אישור פקיד רישוי41)2(

541542בעד אגרה שנתית לסוכן מכס42)1(

276276בעד אגרה שנתית לפקיד רישוי42)2(

תקנות מס קנייה

108108בעד תעודה הניתנת על ידי המנהל לעניין החוק23)א(

ח' באדר התשע"ז )6 במרס 2017(
משה אשר )חמ 3-1464-ה1(            

___________         מנהל רשות המסים בישראל
1  ק"ת התשכ"ו, עמ' 274; התשמ"א, עמ' 376; י"פ התשע"ו, עמ' 10193.

2  ק"ת התשכ"ה, עמ' 1307; התשמ"א, עמ' 377; י"פ התשע"ו, עמ' 10193.

3  ק"ת התשי"ג, עמ' 1364; התשמ"א, עמ' 379; י"פ התשע"ו, עמ' 10193.
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

ובהתאם לתכנית מס' בש/114/א, שהודעה  והבנייה, התשכ"ה-11965,  ו–190 לחוק התכנון  לפי סעיפים 189  בתוקף סמכותה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5337, התשס"ה, עמ' 260, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7398, התשע"ז, עמ' 1441,  תהיה 

לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בית שמש מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 3,780 מ"ר, המזוהה לפי הרשימה הזו:  

ייעודשטח רשום במ"ר חלקה רשומהגוש רשום שטח במ"רחלקת  מקורגוש מקור

שצ"פ1021025201119112 )חלק(5201

שצ"פ33457120529

3423

6416

6824

שצ"פ25141212,168

93119

94239

1021,714 )חלק(

10481 )חלק(

מבנה ציבור2868123971

293

30481

31250

6193 )חלק(

6375

כ' בשבט התשע"ז )16 בפברואר 2017(
)חמ 3-4(

                 משה אבוטבול
       יושב ראש הוועדה המקומית

__________         לתכנון ולבנייה בית שמש
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

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, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' מי/במ/841, שהודעה בדבר   .1
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4346, התשנ"ו, עמ' 350, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7398, התשע"ז, עמ' 1444, תהיה לקניינה 

הגמור והמוחלט של עיריית בית שמש מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
         __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 147,086 מ"ר, המזוהה לפי הרשימה הזו:  

ייעודשטח רשום במ"ר חלקה רשומהגוש רשום שטח במ"רחלקת מקורגוש מקור

דרך5175175,6915707135,691

מבנה ציבור5179410,76557073410,765

מבנה ציבור517946,3635707356,363

מבנה ציבור517946,6845707366,684

מבנה ציבור5179111,64557073711,645

מבנה ציבור5175172,3185707382,732

מבנה ציבור51791414

מבנה ציבור5175171,5135707391,988

מבנה ציבור51791475

מבנה ציבור51751724,93257074024,932

מבנה ציבור517945,2935707415,293

מבנה ציבור51781434,50657081934,506

מבנה ציבור5178141,5655708201,565

מבנה ציבור5178144,5895708214,589

מבנה ציבור5178143,3395708223,339

מבנה ציבור5178421,86157082325,881

מבנה ציבור114,020

מבנה ציבור517841,1135708241,113

כ' בשבט התשע"ז )16 בפברואר 2017(
)חמ 3-4(

                 משה אבוטבול
       יושב ראש הוועדה המקומית

         לתכנון ולבנייה בית שמש

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, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' בש/168, שהודעה בדבר   .1
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5395, התשס"ה, עמ' 2565, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש )להלן 
- הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע 
המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7398, התשע"ז, 

עמ' 1442, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של הוועדה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבית שמש, ששטחה 133,437, המזוהה לפי הרשימה הזו:  

ייעודשטח רשום במ"ר חלקה רשומהגוש רשוםשטח במ"רחלקת מקורגוש מקור

שב"צ34294112534294712,863

שב"צ34294312,838

         
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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ייעודשטח רשום במ"ר חלקה רשומהגוש רשוםשטח במ"רחלקת מקורגוש מקור

שב"צ34294312,03534294722,035

שב"צ342943115034294733,302

שב"צ34294323,152

חניה ציבורית + שב"צ342943142534294744,040

חניה ציבורית + שב"צ34294323,615

חניה ציבורית342941120434294751,688

חניה ציבורית3429431375

חניה ציבורית34294321,109

שצ"פ34294229534294769,125

שצ"פ3429411104

שצ"פ34294328,726

שצ"פ342943181434294772,082

שצ"פ34294321,268

שצ"פ34294311263429478883

שצ"פ3429433757

שצ"פ34294311,82534294793,766

שצ"פ34294321,941

שטח לשימור נופי3429411,600342948046,214

שטח לשימור נופי34294218,764

שטח לשימור נופי34294319,000

שטח לשימור נופי34294111,400

שטח לשימור נופי34294125,000

שטח לשימור נופי3429432450

שטח לשימור נופי3429435,44334294815,443

דרך34294322453429482245

דרך34294326,26134294836,261

דרך3429439,90734294849,907

דרך342943111,000342948516,933

דרך34294325,933

דרך34294311,13034294861,130

דרך34294316,31834294878,636

דרך34294321,980

דרך3429433338

דרך342951287534295448,884

דרך34295174,500

דרך34295243,509

כ' בשבט התשע"ז )16 בפברואר 2017(
)חמ 3-4(

                 משה אבוטבול
       יושב ראש הוועדה המקומית

         לתכנון ולבנייה בית שמש
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 19268-11-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ידע  ניהול  דנדי  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-359940-7

והמבקשים: שלום רוטגייזר, נטלי נהרי ואיתי צובארי, ע"י 
ב"כ עו"ד חן בכר, מרח' אבן גבירול 25, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.11.2016 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.5.2017 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 9.00 

ביום 19.4.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

חן בכר, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 18394-03-17

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ע"ר החברה,  לפיתוח  אלאסראא  עמותת  פירוק   ובעניין 
,58-058070-2

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 8.3.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.5.2017, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.24.4.2017

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 24.4.2017.

                                                    מירית כנרי, עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                         רשות התאגידים

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

ניאו טכנולוגיות מובייל בע"מ 
 )ח"פ 514641943(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/01/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
מיקו מנחם, מרח' הירשנברג 17, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ "ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/05/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

מיקו מנחם, עו"ד, מפרק 

אינג' סורל רובין הנדסה אזרחית בע"מ 
 )ח"פ 512429283(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   31/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרקת  רחובות,   ,6 הפועלים  בית  מרח'  יהושוע,  ימין  ליאת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/05/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  10:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

ליאת ימין יהושוע, עו"ד, מפרקת
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ניר ואורי הסעדות בע"מ 
 )ח"פ 513843185(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   27/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

יוסף קרטה, רח' הגליל 10, הרצליה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יוסף קרטה, עו"ד, מפרק 

בי. גי. גולן חשמל אלקטרוניקה ותקשורת בע"מ 
 )ח"פ 512258112(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   01/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גולן 

ברזובסקי, מרח' הלפיד 6, פתח תקווה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/06/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,12:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

גולן ברזובסקי, מפרק

 

ש.י. תברואה בע"מ 
 )ח"פ 514205368(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 28/05/2017 
דוח  הנ"ל, לשם הגשת  09:00, אצל המפרקת, בכתובת  בשעה 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת 

כ.א. 199 ניהול בע"מ 
 )ח"פ 513929802(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון 

אושרי, מרח' משען 39, משען, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 03/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,09:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אלון אושרי, מפרק
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עדי - מימשקים דיגיטליים מתקדמים בע"מ 
 )ח"פ 512507872(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   26/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון 

- יזהר בונדר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 26/05/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אלון-יזהר בונדר, מפרק 

פאסט בריין בע"מ 
 )ח"פ 515268837(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   02/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

רמי זרחין, מרח' פלי"ם 5, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

רמי זרחין, עו"ד, מפרק

 

אר.אי.סי.אס. רביב אנרג'י קונוורז'ן סיסטמס בע"מ 
 )ח"פ 512707027(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   03/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
דב  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה  חוקי  במניין  החלטה 

רביב, מרח' חיל החימוש 8, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 25/05/2017 
בשעה 09:00, אצל עו"ד יהושע גליקס, רח' מזא"ה 3, חולון, לשם 
הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה 

ובניירות של החברה. 

דב רביב, מפרק 

יבוא ויצוא איזוטופים בע"מ 
 )ח"פ 513190165(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   03/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
משה גולדברג, מרח' מנחם פלאוט 10, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/09/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,11:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

משה גולדברג, עו"ד, מפרק
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א. אשטמקר אחזקות והשקעות בנכסים בע"מ 
 )ח"פ 515087625(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   20/03/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתן 

אשטמקר, מרח' אח"י מבטח 54, ראשון לציון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/05/2017 
בשעה 11:00, אצל עו"ד יורם פלץ, רח' תובל 34, רמת גן, לשם 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה. 

איתן אשטמקר, מפרק 

אליאור.אירל בע"מ 
 )ח"פ 514365840(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   04/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

אורי גמליאל, מרח' אופנהיימר 5, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 08/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

אורי גמליאל, עו"ד, מפרק

 

מחצבות אלון )2000( בע"מ 
 )ח"פ 512881095(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   03/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

אלון, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/06/2017 
בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יעקב אלון, מפרק 

די.ג'י.אס. לחמיש בע"מ 
 )ח"פ 513612259(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( ו–338 לפקודת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   03/04/2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסי 

לחמיש, ממושב' יעף 19, מיקוד 4588600, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, לכתובת המפרק הנ"ל. 

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה. 

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/08/2017 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,17:00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה. 

יוסי לחמיש, מפרק
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בית הטריידר בע"מ 
 )ח"פ 514609742(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/04/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהונתן חיים 

דיין, מרח' נחל איילון 10, צור יצחק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יהונתן חיים דיין, עו"ד, מפרק 

קבוצת שחר פרסום שיווק מסחר בע"מ 
 )ח"פ 511336737(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/04/2017 התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהונתן חיים 

דיין, מרח' נחל איילון 10, צור יצחק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יהונתן חיים דיין, עו"ד, מפרק 

הניג ש.י. שיווק והפצה בע"מ 
 )ח"פ 514367861(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/04/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

איתן צנעני, מרח' רוטשילד 68, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

איתן צנעני, עו"ד, מפרק

 

פליקן יישומים בע"מ 
 )ח"פ 513050864(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29/03/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיל 

פלד, מרח' הוברמן 10, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גיל פלד, עו"ד, מפרק 

א.א. שריר - יזום וניהול פרויקטים בע"מ 
 )ח"פ 512298639(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 01/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
למפרקת  רחובות,   ,6 הפועלים  בית  מרח'  יהושוע,  ימין  ליאת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ליאת ימין יהושוע, עו"ד, מפרקת 

חלקה 366 בגוש 6205 סופרמרקט בע"מ 
 )ח"פ 510190143(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/03/2017 
עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

אריה רואש, מרח' ששת הימים 28, בני ברק, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אריה רואש, עו"ד, מפרק 
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סי.פי.אי. ריוויו )ישראל( בע"מ 
 )ח"פ 512307083(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/04/2017 התקבלה 
עובדיה,  אריה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 

מרח' שדרות רוטשילד 6, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אריה עובדיה, מפרק 

פאוזיטיב לייף בע"מ 
 )ח"פ 515106771(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/04/2017 
לימור  ולמנות את  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
שילוני נלבוף, מרח' הפרדס 67, הוד השרון 4522567, למפרקת 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

לימור שילוני נלבוף, מפרקת

פליקן יישומים בע"מ 
 )ח"פ 513050864(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28/05/2017 בשעה 15:00, אצל עו"ד גיל פלד, רח' 
10, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק,  הוברמן 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גיל פלד, עו"ד, מפרק

רייט-נאו בע"מ 
 )ח"פ 513676502(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/04/2017 
יניב  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

מלמוד, מרח' אוסישקין 54, רמת השרון, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יניב מלמוד, מפרק 

קפה ללוש שרונה בע"מ 
 )ח"פ 514844141(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון 

סובול, מרח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ירון סובול, עו"ד, מפרק 

רזילי יזמות בע"מ 
 )ח"פ 513211342(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת  321)א(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/04/2017 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארז 

גבאי, מרח' הרכבת 28, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 

הודעה זו למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ארז גבאי, עו"ד, מפרק
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אר.אר.ווי ניהול וקידום פרויקטים בע"מ 
 )ח"פ 514359454(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14/05/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' שדרות 
רוטשילד 11, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן אשר, עו"ד, מפרק

פיים בוסט גיימס בע"מ 
 )ח"פ 515270916(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 01/06/2017 בשעה 09:00 אצל משרד עו"ד 
אפשטיין רוזנבלום מעוז )ERM(, רח' ארלוזורוב 111, תל–אביב-

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.

שניר חסין, מפרק 

אינסטוליום בע"מ 
 )ח"פ 514977107(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 01/06/2017 בשעה 09:00 אצל משרד עו"ד 
אפשטיין רוזנבלום מעוז )ERM(, רח' ארלוזורוב 111, תל–אביב-

יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג 

פנקסים ובניירות של החברה.
שניר חסין, מפרק

קינג גורג מסעדות בע"מ 
 )ח"פ 514330539(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 17/05/2017 בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' המסגר 
26, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

אברהם גוטליב, עו"ד, מפרק 

ניו קופל בטוחות )סדרה 12( בע"מ 
 )ח"פ 513755447(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קריית  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   15/06/2017 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צבי,  ניר  צריפין,  שלמה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גלי סלע וולפמן, עו"ד, מפרקת

ניו קופל בטוחות )סדרה 13( בע"מ 
 )ח"פ 513802496(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קריית  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   15/06/2017 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צבי,  ניר  צריפין,  שלמה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גלי סלע וולפמן, עו"ד, מפרקת

ניו קופל בטוחות )סדרה 14( בע"מ 
 )ח"פ 513802504(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קריית  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   15/06/2017 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צבי,  ניר  צריפין,  שלמה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גלי סלע וולפמן, עו"ד, מפרקת

ניו קופל בטוחות ) סדרה 15( בע"מ 
 )ח"פ 514062884(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
קרית  המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   15/06/2017 ביום  תתכנס 
המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  צבי,  ניר  צריפין,  שלמה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

גלי סלע וולפמן, עו"ד, מפרקת
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אדמס )א.ד.( יעוץ ושיווק בע"מ 
 )ח"פ 513953810(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/05/2017 בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' בן צבי 
יצחק 12, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד קנטור, עו"ד, מפרק

אר.אר.ווי ניהול וקידום פרויקטים בע"מ 
 )ח"פ 514359454(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18/05/2017 בשעה 09:00, אצל המפרק, רח' שדרות 
רוטשילד 11, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

רונן אשר, עו"ד, מפרק

על - כרמל מערכות תוכנה בע"מ 
 )ח"פ 514074657(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/05/2017 בשעה 17:00, אצל המפרק, רח' אהוד 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,14
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

זאב הלוי, מפרק

אני בירושלים 2000 )1999( בע"מ 
 )ח"פ 512760760(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ברנדס  נשיץ  במשרד   ,12:00 בשעה   18/05/2017 ביום  תתכנס 
אמיר ושות', עורכי דין, רח' תובל 5, תל–אביב-יפו, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

רם פרדס, עו"ד, מפרק

ד.ג. יצירה ואומנות בע"מ 
 )ח"פ 513579003(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 28/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  יהודה,  אור   ,30 החרושת 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

ערד מרום, עו"ד, מפרק 

קראוד וויספר דוט קום בע"מ 
 )ח"פ 515134906(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרקת,  אצל   ,10:00 בשעה   15/05/2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
דוח  הגשת  לשם  יעקב,  זכרון   ,1 הדובדבן  רח'  ונוטריון,  עו"ד 
נעשה  ומה  כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה 
בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של 

החברה.

יעל זקס מנשרי, עו"ד, מפרקת 

אור זיו הום טק בע"מ 
 )ח"פ 514113174(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 18/05/2017 בשעה 16:00, באסיפה טלפונית בטלפון 
מספר 072-2757509, קוד 111, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שמריהו סנדק, עו"ד, מפרק

א.ד.מגנט יעוץ ושווק בע"מ 
 )ח"פ 513545467(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 21/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' בן צבי 
יצחק 12, באר שבע, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

דוד קנטור, עו"ד, מפרק
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יניב בריטשטיין, עו"ד, מפרק 

קורנית משאבי אנוש ופרוייקטים
 )ח"פ 51-116130-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
10:00, אצל המפרקת, רח' בצת  7/5/2017 בשעה  תתכנס ביום 
8, קורנית, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שושנה זיו, מפרקת 

אנרג'י פרטנר אי 3 בע"מ
)ח"פ 51-469220-1(

)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 
רח'  המפרקת,  במשרדי   ,16.45 בשעה   ,22.5.2017 ביום   תתכנס 
נר הלילה 1, מושב שבי ציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נאדין עמיאל, עו"ד, מפרקת  

ביא אינדוסטריס בע"מ
)ח"פ 51-448326-2(

)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 
אורי  רח'  ביום 22.5.2017, בשעה 10.00, במשרדי החברה,  תתכנס 
צבי גרינברג 3, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אהרן לרנר, מפרק  

גץ הפקות ופרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-176420-1(

)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 23.5.2017, בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' שמעון 
זאב לוין 12, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 

אי. אר. ניהול קרנות בע"מ 
 )ח"פ 512626821(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
ושות',  14:45, במשרד שבלת  18/05/2017 בשעה  ביום  תתכנס 
רח' ברקוביץ 4, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

בנימין יוני אסרף, עו"ד, מפרק

אי. אף. בי. השקעות בע"מ 
 )ח"פ 511454142(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 21/05/2017 בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' 
לינקולן 20, תל–אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.

שירה בלוך אקרמן, עו"ד, מפרקת

סקורפיון טכנולוגיות ניתוח בע"מ 
 )ח"פ 513969501(

הודעה על כינוס אסיפת נושים

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
של  נושים  אסיפת  כי  חדש[, התשמ"ג-1983,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל תתכנס ביום 10/5/2017, בשעה 16.00, במשרדי 
שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, כמו כן הנושים יכולים 
להשתתף באמצעות שיחה טלפונית במספר 03-7778344 )קוד 

גישה #001(.

מפרק  ובחירת  החברה  של  מרצון  פירוק  היום:  סדר  על 
לחברה מטעם הנושים.

סטיב רודס, דירקטור   

עמותת ידידי מועדון הטניס אילת 
 )ע"ר 580034544(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   14/09/2015 ביום  שהתכנסה 
מרח'  בריטשטיין,  יניב  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  העמותה 

החשמונאים 100, תל–אביב-יפו, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.
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תתכנס ביום 30.5.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' מורן 11, כפר 
ורדים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם רז, מפרק  

דיבנו רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-212749-9(

)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 1.6.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, שד' שאול 
המלך 8, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר קריטי, עו"ד, מפרק  

סנסוגו בע"מ
)ח"פ 51-465280-9(

)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 
רח'  ושות',  שבלת  במשרדי   ,12.30 בשעה   ,9.5.2017 ביום  תתכנס 
ברקוביץ' 4, מגדל המוזאון, קומה 15, תל אביב, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

לפקודת  323)ב(  לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת  כן, 
נושים  כינוס אסיפת  התשמ"ג-1983, על  חדש[,  ]נוסח  החברות 
של החברה, שתתקיים ביום, 9.5.2017, בשעה 13.00, בכתובת הנ"ל.

עידו שומרוני, עו"ד, מפרק    

וובינקול בע"מ
)ח"פ 51-511463-5(

הודעה על ביטול הליך פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של 
החלטה  התקבלה   ,22.3.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה 
של  מינויו  את  ולבטל  הנ"ל,  החברה  פירוק  הליך  את  לבטל 
למפרק  אביב,  תל   ,189 גבירול  אבן  מרח'  שמידמן,  עמיחי 

החברה.

עמיחי שמידמן, מפרק

 

 

 

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

גבי אדם צויגהפט, מפרק  

דלקו שיפוצים בע"מ
)ח"פ 51-091421-1(

)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 
 & לנדאו  עו"ד  במשרד   ,11.00 בשעה   ,25.5.2017 ביום  תתכנס 
יהודיין, רח' בן גוריון 2, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גד לנדאו, עו"ד, מפרק  

דגניה עמק הירדן אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-216600-0(

)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 25.5.2017, בשעה 15.00, אצל המפרק, רח' הקישון 1, 
טבריה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר בית-און, עו"ד, מפרק  

ש.ת. שליש אחזקות )2010( בע"מ
)ח"פ 51-445908-0(

)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 
פלי"ם 2,  רח'  ביום 28.5.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק,  תתכנס 
כיצד התנהל  סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מיכאל חיון, עו"ד, מפרק  

רז-אר שרותי יעוץ ויעול מערכות בע"מ
)ח"פ 51-220769-7(

)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 




