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 תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבות העוסקים 
בהוראת האמנויות

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ״ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה 
ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3)4( לחוק התרבות והאמנות, התשס״ג-22002, מתפרסם בזה תיקון 
למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבות העוסקים בהוראת האמנויות3 )להלן - 

המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון הפתיח   1

בפתיח למבחנים העיקריים, אחרי ")להלן - החוק(" יבוא "ובהתאם להוראת תכ"ם בדבר תמיכה בגופים אחרים4"   

תיקון סעיף 2   2

בסעיף 2 למבחנים העיקריים -

בהגדרה "בית ספר לאמנות", בפסקה )1(, אחרי "ותקציבית" יבוא "כמשק סגור";  )1(

אחרי ההגדרה "מבצעים" יבוא:  )2(

""מוסד" - תאגיד שהוא מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק או רשות;";  

אחרי ההגדרה "מינהל התרבות" יבוא:  )3(

""משק סגור" - הפרדה חשבונאית מוחלטת בין מגזר הפעילות מושא הבקשה לתמיכה לבין מגזרי פעילות אחרים 
השכר  הוצאות  בו,  השימוש  או  ומתכלה  קבוע  ציוד  רכישת  החשבונות,  הנהלת  לעניין  לרבות  המוסד,  של 
והוצאות הנהלה וכלליות; לעניין זה, יש לזקוף על חשבון מגזר הפעילות שמתנהל כמשק סגור את החלק היחסי 
של השכר והוצאות ההנהלה והכלליות של המוסד בהתאם ליחס שבין ההיקף התקציבי של אותו מגזר פעילות 

לבין ההיקף התקציבי של כלל מגזרי הפעילות של המוסד;

"רשות" - רשות מקומית או תאגיד מוסדי;";  

בהגדרה "שנה תקציבית קודמת", בשם ההגדרה, במקום "שנה תקציבית" יבוא "שנת כספים";  )4(

בהגדרה "שנת התקציב המבוקר", במקום "לשנה התקציבית" יבוא "לשנת הכספים";  )5(

בהגדרה "תקציב שנתי", במקום שם ההגדרה יבוא "מחזור פעילות"   )6(

תיקון סעיף 4   3

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -

ברישה, המילים "ציבור כהגדרתו בסעיף 3א לחוק )להלן - המוסד(" - יימחקו;  )1(

בפסקה )4(, במקום "השנה התקציבית" יבוא "שנת הכספים";  )2(

בפסקה )5(, בסופה יבוא "בלי לגרוע מכלליות האמור, מינהל התרבות או הוועדה רשאים להורות בדבר הגשת דוח   )3(
מיוחד של רואה חשבון בהתייחס לנתונים כספיים כפי שיורו" 

החלפת סעיף 5   4

במקום סעיף 5 למבחנים העיקריים יבוא:

חלוקת התקציב לתחומים   5"

תקציב התמיכה לפי מבחנים אלה יחולק בין תחומי התמיכה, כמפורט להלן:

)1( בתי ספר לקולנוע - 5% 22;

)2( בתי ספר למשחק - 37%;

)3( בתי ספר למוסיקה - 9%;
 

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

ס״ח התשס״ג, עמ' 64   2

י״פ התשס״ה, עמ׳ 3760; התשס״ז, עמ' 1086; התשע״א, עמ' 6802; התשע״ו, עמ' 8768; התשע״ז, עמ' 5220; התשע״ח, עמ'   3

673, עמ׳ 9590 ועמ׳ 10186; התשע״ט, עמ' 11784 ועמ' 11785; התש"ף, עמ' 7652 
 http://www mof gov il/takam :6 2 'הוראת תכ"ם מס  4
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)4( בתי ספר לאמנות חזותית ולעיצוב - 13%;

)5( בתי ספר לכתיבה יוצרת - 7%;

)6( בתי ספר לתאטרוני בובות - 5% 1;

)7( בתי ספר בין–תחומיים ואחרים - 10% 

תיקון סעיף 6   5

בסעיף 6 למבחנים העיקריים -

בסעיף קטן )ב(, בכל מקום, במקום "תאגיד מוסדי" יבוא "רשות";  )1(

במקום סעיפים קטנים )ה1( ו–)ו( יבוא:  )2(

")ה1( בשלב השביעי יופחתו מסכום התמיכה של בית הספר, שנתקבל לאחר השלב השישי, חריגות שכר שנעשו 
בשנת התקציב המבוקר, כמפורט להלן:

לעניין סעיף קטן זה:  )1(

"שכר בפועל" - שכר ברוטו בתוספת נלוות לשכר;

"שכר מרבי" - למנהל הכללי של בית הספר: דרגת השכר הרלוונטי בהתאם לסוג בית הספר על פי 
רשות  בידי  שנקבע  ברוטו,  השכר  דרגות  סולם  פי  על  שלהלן,  בטבלה  כמפורט  אלה,  מבחנים 
החברות הממשלתיות לחברות ממשלתיות לא–עסקיות, נכון ליום 1 בינואר של שנת התקציב 

המבוקר, מוכפל ב–43 1:

השכר המרבי למנהל הכלליסוג בית הספר

דרגה 6בית ספר שמחזורו השנתי עולה על 8 מיליון שקלים חדשים

דרגה 3בית ספר שמחזורו השנתי עולה על 4 מיליון שקלים חדשים

דרגה 1;בית ספר אחר

במקרה שבו השכר בפועל של המנהל הכללי של בית הספר עלה בשנת התקציב המבוקר על השכר   )2(
אילולא  המוסד  זכאי  היה  שלו  התמיכה  מסכום  בחמש  המוכפל  החריגה  סכום  יופחת  המרבי, 

החריגה;

המרבי  מהשכר  יותר  גבוה  שכר  תשלום  מראש  לאשר  רשאי  המינהל   ,)2( בפסקה  האמור  אף  על   )3(
בהתאם להמלצת ועדת מעקב שמינה לעניין זה;

הוראות סעיף קטן זה יחולו רק על בית ספר שסך כל התמיכה הציבורית בו בשנת התקציב המבוקר,   )4(
 25% על  עולה  אחרות,  ציבוריות  ומרשויות  מקומיות  מרשויות  תמיכה  ממשלתית,  תמיכה  לרבות 

מתקציבו השנתי או על 5 מיליון שקלים חדשים, לפי הנמוך משניהם  

בשלב השמיני ייבחן מחזור הפעילות השנתי של בית הספר בשנת התקציב המבוקר, כמפורט להלן: )ו( 

גירעון  ובלא  שוטף  בעודף  נמצאת  או  מאוזנת  כשהיא  המבוקר  התקציב  שנת  את  שסיים  ספר  בית   )1(
מצטבר של למעלה מ–20% ממחזור פעילותו השנתי, יוגדל ניקודו היחסי בשיעור של 3% מהשיעור 

שהתקבל עד לשלב זה;

לעניין בית ספר שסיים את שנת התקציב המבוקר בהתאם לאחד מאלה:  )2(

בגירעון שוטף בניכוי פחת של 15% ומעלה ממחזור פעילותו השנתי ובגירעון מצטבר כלשהו; )א( 

בגירעון מצטבר של 25% ומעלה; )ב( 

של  אישור  שטעונה  מפורטת,  הבראה  תכנית  שהציג  לאחר  אלא  לתמיכה,  זכאי  יהיה  לא  הספר  בית   
הוועדה, ואשר ביצועה ילווה בפיקוח שוטף כפי שתקבע הוועדה; סעיף קטן זה יחול רק על בית ספר 

שסך כל התמיכה של המשרד בו בשנת הכספים הקודמת עולה על 500,000 שקלים חדשים;

התקציב  לשנת  המבוקר  הכספי  הדוח  סמך  על  ייקבעו  תקציבי  גירעון  או  איזון  זה,  קטן  סעיף  לעניין   
המבוקר, שנערך על פי כל כללי החשבונאות המקובלים ביחס לנכסים נטו לשימוש לפעילות הנתמכת 
שנקבע  התמיכה  מסכום  כלכלית  מדיניות  עקב  שהופחתו  סכומים  יכלול  לא  הגירעון  חישוב  בלבד; 
ונמסר תחילה למוסד, ובלבד שההודעה על ההפחתה נמסרה למוסד אחרי יום 1 ביולי בשנת התמיכה "
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תיקון סעיף 8ד   6

בסעיף 8ד למבחנים העיקריים, בסעיף קטן )ד(, פסקה )2( - תימחק  

תיקון סעיף 9   7

בסעיף 9 למבחנים העיקריים, במקום סעיף קטן )ד1( יבוא:  

")ד1( על אף האמור בהגדרה "בית ספר לאמנות חזותית ולעיצוב", תחילתם של סעיפים קטנים )ב( עד )ז( שבהגדרה    
   האמורה ביום כ"ח בטבת התשפ"ב )1 בינואר 2022( "

תחילה ותוקף   8

תחילתו של תיקון זה ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(  )א( 

תוקפו של סעיף 5 למבחנים העיקריים, כנוסחו בסעיף 4 לתיקון זה, עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(   )ב( 

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(
    )803-35-2020-000141(

חילי טרופר   
שר התרבות והספורט  

תיקון לתיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט במוסדות תרבות העוסקים 
בהוראת האמנויות

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה 
ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3)4( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-22002, מתפרסם בזה תיקון 
האמנויות3  בהוראת  העוסקים  תרבות  במוסדות  והספורט  התרבות  משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  למבחנים  לתיקון 

)להלן - התיקון(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 7   1

בסעיף 7 לתיקון, במקום האמור בו יבוא:

"7  תחילה ותוקף

תחילתו של תיקון זה ביום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(  )א( 

תוקפו של סעיף 2 לתיקון זה עד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019( " )ב( 

תחילה   2

תחילתו של תיקון זה ביום ד' בטבת התש"ף )1 בינואר 2020(   

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(
    )803-35-2020-000142(

חילי טרופר   
שר התרבות והספורט  

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

ס"ח התשס"ג, עמ' 64   2

י"פ התשע"ט, עמ' 11785   3
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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:

הוספת סעיף 11א   1

אחרי סעיף 11 למבחנים העיקריים יבוא:

"11א 

יוכרו לתמיכה כל ההוצאות הישירות בהפעלת מוסד תורני, כגון: משכורות ושכר עבודה, מלגות, אחזקה,  )א( 
חברתית  פעילות  תלמידים,  הסעות  ביטוחים,  טלפון,  גינון,  חשמל,  מים,  ארנונה,  ניקיון,  הזנה,  שכירות, 
וגיבוש לתלמידי המוסד והצוות, פחת של נכסים המשמשים את המוסד התורני בהיקף סביר ביחס לכלל 

עלות הפעילות וכיוצא בזה 

יוכרו לתמיכה גם הוצאות הנהלה וכלליות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים שיועמסו על הפעילות  )ב( 
הנתמכת )להלן בסעיף זה - הוצאות תקורה(, כגון: אחזקת כלי רכב ושכירות, דואר, טלפון ותקשורת, דמי 
ניהול לתאגידים אחרים, משכורות ושכר עבודה, סוציאליות ונלוות לשכר, פחת, צורכי משרד והדפסות, 
שירותים מקצועיים, שכר דירה ואחזקה, ובתנאי שיועמסו בשיעורים סבירים ועקביים בין כלל פעילויות 
השנתי  הכנסותיו  מחזור  מתוך  מוסד  של  התקורה  הוצאות  שיעור  המשרד;  דעת  להנחת  הציבור  מוסד 
המיוחס לפעילות הנתמכת בשנת התמיכה, כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן, לא יעלה על השיעור השולי 

המרבי של הוצאות התקורה המיוחסות לפעילות הנתמכת, כמפורט בטור ב' שבטבלה:

טור א'
מחזור הכנסות שנתי המיוחס לפעילות הנתמכת 

)במיליוני שקלים חדשים( 

טור ב'
שיעור שולי מרבי של הוצאות תקורה מעלות 

הפעילות הנתמכת

18%עד 10

12%מעל 10 ועד ל–25

7%מעל 25 ועד ל–50

6%מעל  50 ועד ל–75

5% 5מעל 75 ועד ל–100

5%מעל ל–100

בכל מקרה, לא יוכרו לתמיכה הוצאות הנהלה וכלליות על פי כללי חשבונאות מקובלים, כלהלן: הוצאות   
אש"ל, הוצאות מסים ואגרות, הוצאות גיוס תרומות, לרבות הוצאות שכר לגיוס תרומות, שיווק, פרסום, 

הפקת אירועים והוצאות מימון "

תיקון סעיף 13   2

בסעיף 13 למבחנים העיקריים -  

בסעיף קטן )ב2(, בסופו יבוא "מוסד או שלוחה או מסגרת הלימוד העומדים בתנאי כולל מקדם ביטוח יוכלו להגיש   
בקשה להצטרף לתמיכה ככולל מקדם ביטוח בכל אחד מן המועדים הקובעים" 

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

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'   2

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; התשע"ז, עמ' 162, עמ' 1776, עמ' 2412, עמ' 4492, עמ' 4493, 

ועמ' 4498; התשע"ט, עמ' 82, עמ' 8601 ועמ' 11230; התש"ף, עמ' 5860, עמ' 5964, עמ' 7126 ועמ' 8666 
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תיקון סעיף 14   3

בסעיף 14 למבחנים העיקריים -

בפסקה )3( שכותרתה "צירופים" -  )1(

בפסקת משנה )א(, לאחר המילים "או ישיבת הסדר" יבוא "או ישיבה גבוהה המעודדת לשירות צבאי";  

בפסקה )6( שכותרתה "אופן חישוב התמיכה" -  )2(

בפסקת משנה )ב(, בסופה יבוא "ואם התלמיד או התלמידה בעלי משפחה והמוסד או השלוחה או מסגרת  )א( 
הלימוד עומדים בתנאי כולל מקדם ביטוח, תינתן תוספת לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור של 03 0 

נקודות;";

בפסקת משנה )ג(, במקום המילים "בכולל מקדם ביטוח יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 83 1 נקודות"  )ב( 
יבוא "בעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 08 1 נקודות; בכולל מקדם ביטוח 

תינתן תוספת תמיכה לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור של 03 0 נקודות;";

בפסקת משנה )ד(, במקום המילים "בכולל חצי יום מקדם ביטוח, יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של  )ג( 
0915 0 נקודות" יבוא "בעבור לימודי תלמיד חו"ל יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 54 0 נקודות; בכולל 

חצי יום מקדם ביטוח תינתן תוספת תמיכה לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור של 015 0 נקודות;"; 

בפסקת משנה )ח( - )ד( 

או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעלי  התלמידה  או  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה   ,)1( משנה  בפסקת   )1(
האמורים  התמיכה  שיעורי  לכל  תוספת  תינתן  ביטוח  מקדם  כולל  בתנאי  עומדים  הלימוד  מסגרת 

בשיעור של 03 0 נקודות;";

או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעלי  התלמידה  או  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה   ,)2( משנה  בפסקת   )2(
האמורים  התמיכה  שיעורי  לכל  תוספת  תינתן  ביטוח,  מקדם  כולל  בתנאי  עומדים  הלימוד  מסגרת 

בשיעור של 03 0 נקודות;";

או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעלי  התלמידה  או  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה   ,)3( משנה  בפסקת   )3(
האמורים  התמיכה  שיעורי  לכל  תוספת  תינתן  ביטוח,  מקדם  כולל  בתנאי  עומדים  הלימוד  מסגרת 

בשיעור של 03 0 נקודות;";

או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעלי  התלמידה  או  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה   ,)4( משנה  בפסקת   )4(
האמורים  התמיכה  שיעורי  לכל  תוספת  תינתן  ביטוח  מקדם  כולל  בתנאי  עומדים  הלימוד  מסגרת 

בשיעור של 03 0 נקודות;";

בפסקת משנה )ט(, בסופה יבוא "בכולל מקדם ביטוח תינתן תוספת תמיכה לכל שיעורי התמיכה האמורים  )ה( 
בשיעור של 03 0 נקודות;";

)י(, בסופה יבוא "ואם התלמיד או התלמידה בעלי משפחה והמוסד או השלוחה או מסגרת  בפסקת משנה  )ו( 
הלימוד עומדים בתנאי כולל מקדם ביטוח, תינתן תוספת לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור של 03 0 

נקודות;";

בפסקת משנה )יא( - )ז( 

)3(, בסופה יבוא "ואם התלמיד בעל משפחה והמוסד או השלוחה או מסגרת הלימוד  בפסקת משנה   )1(
 0 03 של  בשיעור  האמורים  התמיכה  שיעורי  לכל  תוספת  תינתן  ביטוח,  מקדם  כולל  בתנאי  עומדים 

נקודות;";

התמיכה  שיעורי  לכל  תמיכה  תוספת  תינתן  ביטוח  מקדם  "בכולל  יבוא  בסופה   ,)4( משנה  בפסקת   )2(
האמורים בשיעור של 03 0 נקודות;";

בפסקת משנה )5(, בסופה יבוא "בכולל חצי יום מקדם ביטוח תינתן תוספת תמיכה לכל שיעורי התמיכה   )3(
האמורים בשיעור של 015 0 נקודות;";

בפסקת משנה )6( -  )4(

מסגרת  או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעל  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה  )א(,  משנה  בפסקת  )א( 
הלימוד עומדים בתנאי כולל מקדם ביטוח, תינתן תוספת לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור 

של 03 0 נקודות;";
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בפסקת משנה )ב(, בסופה יבוא "ואם התלמיד או התלמידה נשואים והמוסד עומד בתנאי כולל  )ב( 
מקדם ביטוח, תינתן תוספת לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור של 03 0 נקודות;";

מסגרת  או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעל  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה  )ג(,  משנה  בפסקת  )ג( 
הלימוד עומדים בתנאי כולל מקדם ביטוח, תינתן תוספת לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור 

של 03 0 נקודות;";

מסגרת  או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעל  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה  )ד(,  משנה  בפסקת  )ד( 
הלימוד עומדים בתנאי כולל מקדם ביטוח, תינתן תוספת לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור 

של 03 0 נקודות;";

פסקאות משנה )יא( עד )יג( - יימחקו; )ח( 

בפסקת משנה )יד( - )ט( 

או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעלי  התלמידה  או  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה   ,)3( משנה  בפסקת   )1(
האמורים  התמיכה  שיעורי  לכל  תוספת  תינתן  ביטוח,  מקדם  כולל  בתנאי  עומדים  הלימוד  מסגרת 

בשיעור של 03 0 נקודות;";

או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעלי  התלמידה  או  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה   ,)4( משנה  בפסקת   )2(
האמורים  התמיכה  שיעורי  לכל  תוספת  תינתן  ביטוח,  מקדם  כולל  בתנאי  עומדים  הלימוד  מסגרת 

בשיעור של 03 0 נקודות;";

התמיכה  שיעורי  לכל  תמיכה  תוספת  תינתן  ביטוח  מקדם  "בכולל  יבוא  בסופה   ,)5( משנה  בפסקת   )3(
האמורים בשיעור של 03 0 נקודות;";

בפסקת משנה )6(, בסופה יבוא "בכולל חצי יום מקדם ביטוח תינתן תוספת תמיכה לכל שיעורי התמיכה   )4(
האמורים בשיעור של 015 0 נקודות;";

בפסקת משנה )7( -  )5(

מסגרת  או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעל  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה  )א(,  משנה  בפסקת  )א( 
הלימוד עומדים בתנאי כולל מקדם ביטוח, תינתן תוספת לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור 

של 03 0 נקודות;";

מסגרת  או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעל  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה  )ב(,  משנה  בפסקת  )ב( 
הלימוד עומדים בתנאי כולל מקדם ביטוח, תינתן תוספת לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור 

של 03 0 נקודות;";

מסגרת  או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעל  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה  )ג(,  משנה  בפסקת  )ג( 
הלימוד עומדים בתנאי כולל מקדם ביטוח, תינתן תוספת לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור 

של 03 0 נקודות;";

מסגרת  או  השלוחה  או  והמוסד  משפחה  בעל  התלמיד  "ואם  יבוא  בסופה  )ד(,  משנה  בפסקת  )ד( 
הלימוד עומדים בתנאי כולל מקדם ביטוח, תינתן תוספת לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור 

של 03 0 נקודות;";

בפסקה )6א( שכותרתה "תמיכה במסגרות לימוד תורני לתלמידים במוסדות אקדמאיים", במקום פסקת משנה )ז( יבוא:  )3(

")ז( אופן חישוב התמיכה

התמיכה למוסד בעד לימודי תלמיד רווק תהיה בשיעור של 1 נקודות; בעד לימודי תלמיד חו"ל רווק   )1(
יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 6 0 נקודות;

התמיכה למוסד בעד לימודי תלמיד בעל משפחה תהיה בשיעור של 8 1 נקודות; בעד לימודי תלמיד   )2(
חו"ל בעל משפחה יינתן שיעור תמיכה שיעמוד על ערך של 08 1 נקודות; אם המוסד עומד בתנאי 

כולל מקדם ביטוח תינתן תוספת תמיכה לכל שיעורי התמיכה האמורים בשיעור של 03 0 נקודות;" 

תחילה   4

תחילתו של תיקון זה ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, למעט סעיף 3)2()ח(, שתחילתו ביום כ"ח בטבת התשפ"ב   
)1 בינואר 2022( 

ט"ז בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)803-35-2020-000125(                                                        יואב גלנט

שר החינוך  
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 תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות
)הוראת שעה(

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 31   1

בסעיף 31 למבחנים העיקריים -

בסעיף קטן )א(, במקום המילים "החל ביום י"ב באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020( ועד יום ט"ז בטבת התשפ"א   )1(
)31 בדצמבר 2020(" יבוא "החל ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021( ועד יום י"ח באייר התשפ"א )30 באפריל 

;")2021

בסעיף קטן )ב( -  )2(

שעה(,  )הוראת  חינוך(  מוסדות  פעילות  )הגבלת  החדש(  הקורונה  )נגיף  העם  בריאות  "צו  המילים  במקום  )א( 
נגיף  עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  לחוק  ו–10   4 סעיפים  הוראות  על  או  הצו(   - )להלן  התש"ף-2020 
הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-32020, שיחליפו את הצו" יבוא "תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות 
עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך(, התש"ף-2020";

בפסקה )1( - )ב( 

בפסקת משנה )א(, המילים "הצו או" - יימחקו;  )1(

במקום האמור בפסקת משנה )ג( יבוא:  )2(

")ג( תינתן תמיכה למוסדות בעבור לימודי תלמידי חו"ל, בהתאם לדיווחים החודשיים של המוסדות   
שוהים  כאמור  שהתלמידים  ובלבד  המיוחדת,  התמיכה  בתקופת  במסגרתם  התלמידים  לימודי  בדבר 

בארץ בתקופה זו;";

בפסקה )2()א(, המילים "הצו או" - יימחקו; )ג( 

בפסקה )3( - )ד( 

ברישה, במקום המילים "להוראות הצו" יבוא "להוראות התקנות";  )1(

בסיפה, המילים "הצו או" - יימחקו;  )2(

בפסקה )4(, המילים "הצו או" - יימחקו  )ה( 

תחילה   2

תחילתו של תיקון זה ביום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(   

ט"ז בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
 )803-35-2020-000126(

יואב גלנט   
שר החינוך  

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

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'   2

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; התשע"ז, עמ' 162, עמ' 1776, עמ' 2412, עמ' 4492, עמ' 4493 

ועמ' 4498; התשע"ט, עמ' 82, עמ' 8601 ועמ' 11230; התש"ף, עמ' 5860, עמ' 5964, עמ' 7126 ועמ' 8666 
ק"ת התש"ף, עמ' 2748   3
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הודעה על אמצעים חופשיים
לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-1974

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3ב)ב( לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, התשל"ה-11974, אני מודיע כי 
לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים:

שם האמצעייצרן

 1HP IsraelHP EliteDesk 805 G6 SFF, DM Mini PC

 2HP IsraelHP EliteBook x360 )830,1030,1040( G7 Notebook PC

 3HP IsraelHP Probook 430/440/450/630/640/650 G8

 4HP IsraelHP Elite c1030 Chromebook

 5HP IsraelHP Probook 635 Aero G7 Notebook PC

 6HP IsraelHP EliteOne 800 G6 24/27 AALL-IN-One PC UMA/GPU

 7HP IsraelHP Probook 835/845/855 G7 Notebook PC

 8CitrixCitrix Workspace Environment Management 2012

 9CitrixCitrix Workspace app for Linux 2010

 10CitrixCitrix Workspace app for Mac 2010

 11CitrixCitrix Workspace app for Windows 2010

 12CitrixCitrix Linux Virtual Delivery Agent 2012

 13CitrixCitrix Provisioning 2012

 14CitrixCitrix Virtual Apps and Desktops Session Recording 2012

 15CitrixCitrix Workspace app for iOS 2009

 16CitrixCitrix Workspace app for Android 2009

 17CitrixCitrix Virtual Apps and Desktops Main Server Components 2012

 18IBMIBM Watson AIOps V2 1

 19IBMIBM Storage Networking SAN64B-7

 20IBM
 IBM Elastic Distributed Inference, v2 2 0/Meta Session Scheduler,
v2 2 0

 21IBMIBM Cloud Object Storage File Access V7 0

 22IBMIBM Security QRadar 7 4 2

 23IBMIBM SDK for Node js - z/OS 14 0

 24IBMIBM CL/SuperSession, 3 1

1 ק"ת התשל"ה, עמ' 45; התשנ"ה, עמ' 1107 
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שם האמצעייצרן

 25IBMIBM Bayesian Optimization Accelerator V1 1

 26IBMIBM InfoSphere Global Name Management 7 0

 27IBMIBM Cloud Foundry Migration Runtime 4 0

 28CiscoCisco Catalyst 1000 Series Switches 

 29MobilicomMobilicom Family )include SkyHopper Family(

 30BeaconSparkEngageya

 31NortonLifeLockNorton Home Page version 3 X

 32NortonLifeLockNorton Safe Web version 3 X

 33HMD GlobalNokia 3 4 TA-1288

 34CiscoCisco Crosswork Optimization Engine 1 x and further

כ"ד בכסלו התשפ"א )10 בדצמבר 2020(

)חמ 3-1159(                                                                        אמיר אשל
                                                                                                                 המנהל הכללי של משרד הביטחון

הודעה בדבר עדכון סכומים
לפי חוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, התשע"ב-2012, ולפי תקנות שירותי תעופה )פיצוי 

וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( )טיסות פנים–ארציות(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה(, התשע"ב-12012 )להלן - 
החוק(, ותקנה 3 לתקנות שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( )טיסות פנים–ארציות(, התשע"ג-22013 

)להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עדכון סכומים בחוק

עקב שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 2012 יהיו הסכומים הקבועים    1
בסעיף 11)א(, בתוספת הראשונה ובתוספת השלישית לחוק, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, כמפורט להלן:

הסכום הנקוב בסעיף 11)א( לחוק - "10,350 שקלים חדשים";  )1(

הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה לחוק יהיו:  )2(

הסכום )בשקלים חדשים( "מרחק הטיסה )בק"מ(        

      עד 2,000       1,290

      עד 4,500      2,070

      מעל 4,500     3,100";

הסכומים הנקובים בתוספת השלישית יהיו:  )3(

                   מרחק הטיסה בכיוון אחד )בק"מ(

                  עד 2,000     עד 4,500   מעל 4,500

מחיר )בשקלים חדשים(  "סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות               

2,590  1,550  780 טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים     

6,470  3,620  2,070 טיסה סדירה במחלקת עסקים      

  "12,930  7,240  4,140 טיסה סדירה במחלקה ראשונה      

ס"ח התשע"ב, עמ' 414; י"פ התש"ף, עמ' 2941   1

2   ק"ת התשע"ג, עמ' 1479; י"פ התש"ף, עמ' 2941 
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עדכון סכומים בתקנות

עקב שיעור עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2020 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי 2013, יהיו הסכומים הקבועים    2
בתקנה 2 לתקנות, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 2021(, כמפורט להלן:

בקו שבין נתב"ג או חיפה לבין אילת - 250 שקלים חדשים;  )1(

בכל קו אחר - 200 שקלים חדשים   )2(

ח' בטבת התשפ"א )23 בדצמבר 2020(

)חמ 3-4592(                                                  עופר מלכה
                                                                                            המנהל הכללי של משרד התחבורה

                                                                                                       והבטיחות בדרכים

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

אשר   ,51-465794-9 ח"פ  בע"מ,  ייזום  נדל"ן  לאקרו  בשותפות 
נכסים  אקרו  של  במקומה  בשותפות  מוגבל  כשותף  הצטרפה 

בע"מ 
ח"פ  בע"מ,   27 מדף  אקרו   ,4 1 2021 ביום  כן,   כמו 
את  העבירה  בשותפות,  כללי  שותף  שהייתה   ,51-604574-7
מלוא זכויותיה והתחייבויותיה בשותפות לאקרו מדף 12 בע"מ, 
בשותפות  כללי  כשותף  הצטרפה  אשר   ,51-571316-2 ח"פ 

במקומה של אקרו מדף 27 בע"מ 
שמואל סימן טוב, מורשה חתימה בשותפות

הודעה
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פר"ק 18618-03-14

בעניין: חוק החברות, התשנ"ט-1999,

שם החברה: ניו נגה לייט )2000( בע"מ )בפירוק ובהסדר נושים(, 
ח"פ 51-293647-7 

 ,7 מצדה  מרח'  פלמר,  אמיר  עו"ד  ומענו:  המיוחד  המנהל  שם 
פקס'   ,03-3730630 טל'  ברק,  בני   ,36 קומה   ,4 ב ס ר  מגדל 

 03-3730650

בהתאם להחלטת בית המשפט ניתנת בזה הודעה כי על 
החוב  תביעת  אם  מטה  לחתום  לפנות  החברה  של  הנושים 
שהגישו טרם הוכרעה ו/או אם טרם קיבלו את שיעורי ההחזר 

המפורטים להלן מסכום החוב שאושר להם בהכרזת החוב:

נושים מובטחים ונושים בדין קדימה - 100%; )א( 

נושים בלתי מובטחים - 45%  )ב( 

מיום  ימים   14 בתוך  מטה  לחתום  יפנה  לא  אשר  נושה 
כלשהו  דיבידנד  לקבלת  זכותו  את  יאבד  זו  הודעה  פרסום 

מקופת ההסדר 

            אמיר פלמר, עו"ד, מנהל מיוחד

מרכז רידמן ללימודים הוליסטיים בע"מ )חל"צ(
)ח"פ 51-424874-9(

)בפירוק מרצון(

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

ו–342לח)ב(  345כ)ב(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
לחוק החברות ]נוסח חדש[, התשנ"ט-1999, כי באסיפה כללית 
של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 2020 12 17, התקבלה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
גיא סספורטס, אצל ש' פרידמן ושות', עורכי דין, רח' ויצמן 2, תל 

אביב, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,17 6 2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 16, אצל ש' פרידמן ושות', עורכי דין, בכתובת הנ"ל, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 

גיא סספורטס, עו"ד, מפרק

אקרו מטרופולין
)ש"מ 54-029211-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,4 1 2021 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
מוגבל  שותף  שהייתה   ,51-540581-9 ח"פ  בע"מ,  נכסים  אקרו 
והתחייבויותיה  זכויותיה  מלוא  את  העבירה  הנ"ל,  בשותפות 
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הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח"פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אצל שלמה מרדוך, בכתובת: כנפי 51538462614/02/202109:00ג'י טי אב פרטנטרס בע"מ
נשרים 15, ירושלים

שלמה מרדוך

אצל נחמיה קייקוב, בכתובת: 51074903914/02/202109:00יסודות ארז בע"מ
הקשת 42, תל אביב

נחמיה קייקוב

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל בה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 

הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל בה 

מתקיים הדיון
שעת 
הדיון

ה  נ ש ו ש
אוחנה

  ,33/6 ריקה  קוסטה 
ירושלים

13:00ירושלים508256071928/03/202109/05/2021ירושלים

10:30נתניה189996212521/03/202112/04/2021נתניהמסריק 6, בת יםתמי חלואה

                                    תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל             

___________
1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204 
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