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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך בפעילות לא–פורמלית למתן מידע הכוונה וליווי 
לתלמידות החינוך הדתי בנוגע לאפשרויות השירות הסדיר בצה"ל

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים בזה 
וליווי  מידע הכוונה  למתן  לא–פורמלית  בפעילות  - המשרד(  )להלן  כספי תמיכות של משרד החינוך  לחלוקת  מבחנים 

לתלמידות החינוך הדתי בנוגע לאפשרויות השירות הסדיר בצה"ל, כמפורט להלן:

תקנה תקציבית: 460280

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד לפי נוהל להגשת בקשות  )א( 
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון2 בהן ולפי מבחנים אלה )להלן - הנוהל(.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה  )ב( 
השונים.

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום אחיד  )ג( 
וענייני של מבחנים אלה.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים וכל החלטותיה יהיו מנומקות, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל  )ד( 
שיידרש לפי נסיבות העניין.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכול בכפוף לאמור  )ה( 
במבחנים אלה ולחוק התקציב השנתי לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

הגדרות   .2

במבחנים אלה -

"בית ספר" - חטיבה עליונה במוסד חינוך דתי, הנתון לפיקוח פדגוגי של המינהל לחינוך דתי; 

בלימודים  או  לאומי  בשירות  או  צבאי  בשירות  רקע  בעל  חמ"ד(,   - )להלן  דתי  החינוך הממלכתי  בוגר   - "מדריך" 
בתפקיד  השמתו  כי  אישר  הציבור  ומוסד  לבנות,  מדרשה  לרבות  תורניים,  בלימודים  או  קדם–צבאית  במכינה 

תואמת את מטרות התמיכה בהתאם לקבוע בסעיף 3 למבחנים אלה;

"מוסד ציבור" - תאגיד שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה הנתמכת לפי מבחנים אלה, ובלבד שאינו אחד 
מאלה:

מוסד חינוך או גוף המפעיל מוסד כאמור, כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-31949 )להלן - חוק הלימוד(;  )1(

מכינה קדם–צבאית, כהגדרתה בחוק המכינות הקדם–צבאיות, התשס"ח-42008, או גוף המחזיק מכינה כאמור;   )2(

מדרשה או גוף המפעיל מדרשה;  )3(

"מוקד סיוע ומידע" - מוקד טלפוני או אינטרנטי )לרבות באמצעות אתר אינטרנט, כתובת דואר אלקטרוני או חשבון 
ברשת חברתית שבמסגרתו ניתן להשאיר הודעות(, שבאמצעותו ניתן ליצור קשר עם מדריך מטעם מוסד הציבור; 

"מפגש פרטני" - מפגש מסוג שיחה אישית המתקיים בין מדריכה מטעם מוסד הציבור לבין התלמידה או איש צוות 
הוראה או הנהלה של בית ספר, לפי העניין ולפי תנאי סעיף 6)4(;

"מפגש קבוצתי" - מפגש המתקיים בין מדריך או מדריכה מטעם מוסד הציבור לבין קבוצה המונה 5 תלמידות לפחות, 
או  2 אנשי צוות הוראה או הנהלה של בית ספר, לפי העניין, בין אם מבית ספר אחד ובין אם  מכמה בתי ספר; 

"תלמידה" - תלמידת כיתה י"א או כיתה י"ב במוסד חינוך דתי, הנתון לפיקוח פדגוגי של המינהל לחינוך דתי.

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

2  י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה, עמ' 658 ועמ' 8220; התשע"ו, עמ' 10192.

3  ס"ח התש"ט, עמ' 287.

4  ס"ח התשס"ח, עמ' 890.
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מטרת התמיכה  .3

מטרת מבחנים אלה היא תמיכה בפעילות לא–פורמלית, שמטרתה להעניק מידע, הכוונה וליווי לתלמידות החינוך   
כגון מכינות קדם–צבאיות לשירות  לימוד  ומסגרות  בנוגע לאפשרויות השירות הסדיר בצה"ל, שנת שירות,  הדתי, 
מיועדת  הפעילות  הלאומי;  השירות  במסגרת  הקיימות  לאפשרויות  במקביל  וזה  מדרשות,  או  דתיות  לבנות  צבאי 
לתלמידות שבחרו, בשונה מהמקובל במוסדות החמ"ד, במסלול השירות הסדיר בצה"ל, ולא בשירות הלאומי; למען 

הסר ספק יובהר כי התמיכה אינה מיועדת לעידוד לגיוס תלמידות לצה"ל. 

סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים  .4

להלן סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים לפי מבחנים אלה:   

מפגשים קבוצתיים או פרטניים, לפי העניין, לצורך ליווי התלמידה בתהליכי האיתור, המיון והשיבוץ לשירות   )1(
סדיר בצה"ל; 

מפגשים קבוצתיים או פרטניים, לפי העניין, לצורך ליווי התלמידה להכרת מסלולי לימוד ומסגרות קדם–צבאיות   )2(
המיועדות לבנות דתיות, ומהוות מסגרת מכינה לשירות צבאי לתלמידה הדתית; מסגרת זו כוללת את  הצגתן, 
בכלים מגוונים, של מסגרות השירות הסדיר השונות לפני התלמידה, וכן הענקת כלים להתמודדות עם חברה 

רב–גונית ועם האתגרים הצפויים לזהות הדתית במסגרות השונות של השירות הצבאי;

הפעלת מוקד סיוע ומידע;  )3(

מפגשים מנחים, פרטניים או קבוצתיים, עם צוות ההוראה וההנהלה של בתי הספר, שמקצת מתלמידותיו או כולן   )4(
משתתפות במפגשים קבוצתיים או פרטניים כאמור בפסקאות )1( ו–)2(;

הכשרת המדריכים העוסקים בפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה.   )5(

אוכלוסיות היעד בפעילות הנתמכת  .5

תלמידות וכן צוות ההוראה וההנהלה של בית ספר שכל תלמידותיו או מקצתן משתתפות בפעילות הנתמכת.  

אופן ביצוע הפעילות   .6

התמיכה תינתן בעד פעילות של מפגשי ליווי, מפגשי הנחיה, והפעלת מוקד סיוע, כאמור בסעיף 4, ובלבד שהפעילות   
מתקיימת לפי התנאים המפורטים להלן:

מפגש פרטני יימשך 30 דקות לפחות וייערך במקום פיזי הולם, תוך שמירה על פרטיות התלמידה;  )1(

מפגש קבוצתי יימשך 45 דקות, כשלעניין זה, מפגש בן 90 דקות ייחשב שני מפגשים וכן הלאה, אך לא יותר מ–180   )2(
דקות למפגש רציף אחד;

הפעלת מוקד הסיוע והמידע 15 שעות שבועיות לכל הפחות, שישיב לפניות של תלמידות בתוך פרק זמן שאינו   )3(
עולה על שתי יממות;

מפגש פרטני עם תלמידה ייערך בידי מדריכה; מפגש פרטני או קבוצתי עם איש צוות הוראה או בית ספר יכול   )4(
שייערך בידי  מדריך או מדריכה; 

מוסד הציבור יערוך את הפעילות הנתמכת, הקבוצתית או הפרטנית, במקומות האלה:  )5(

לגבי מפגש פרטני או קבוצתי עם תלמידות בלבד - במבנה מחוץ לכותלי בית הספר; )א( 

לגבי מפגש פרטני או קבוצתי עם תלמידות בשיתוף עם צוות בית הספר ובתיאום מראש עם הנהלת בית  )ב( 
הספר - בין כותלי בית הספר.

תנאי סף לקבלת התמיכה  .7

מוסד הציבור עוסק בחינוך לא פורמלי, והוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות בפעילות הנתמכת המפורטת  בסעיפים  )א( 
4)1( עד )2(, המיועדת לתלמידות. 

כלל הפעילות של מוסד הציבור, הולמת את מטרת התמיכה כמשמעה בסעיף 3; ככל שיתברר שמוסד הציבור  )ב( 
עילה  להוות  או  למנוע את מתן התמיכה  יכול הדבר  עניינים,  ניגוד  לעורר  נוספות שעלולות  פעילויות  מקיים 

להפסקת התמיכה, אם היא ניתנה. 

תכנית הפעילות של מוסד הציבור כוללת פעילויות לפי המפורט בסעיף 4. )ג( 

המינהל לחינוך דתי אישר מראש את תכנית הפעילות של מוסד הציבור, על תכניה השונים, לפני כל שנת פעילות. )ד( 
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מוסד הציבור פועל במגוון פעולותיו עם תלמידות המגיעות מ–15 מוסדות חינוך לפחות, ובשנה שקדמה לקבלת  )ה( 
התמיכה לראשונה פעל לכל הפחות במחצית מהיקף תנאי זה. 

למניעת  החוק  הוראות  לפי  אלה, מתבצעת  מבחנים  לפי  הנתמכת  מדריכיו,  פעילות  כי  התחייב  הציבור  מוסד  )ו( 
העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-52001 )להלן - החוק למניעת העסקה של עברייני מין(.

מוסד הציבור מעניק הכשרה והשתלמות למדריכיו לצורך הפעלת התכנית, בהיקף שלא יפחת מ–40 שעות בשנה,  )ז( 
ובלבד ש–10 שעות לפחות משעות אלה מועברות לפני תחילת הפעילות.

הפעילות הנתמכת, כולה או חלקה, איננה ממומנת מתקציב המדינה בכל דרך שהיא, פרט לתמיכה לפי מבחנים  )ח( 
אלה. 

מוסד הציבור עומד בתנאים לקבלת תמיכה לפי הנוהל ולפי הוראות החשב הכללי כפי שנקבעות מזמן לזמן. )ט( 

המדריכים הפועלים מטעם מוסד הציבור ינהלו יומן ייעודי, המפרט את הפעילות שהם מקיימים לפי מבחנים  )י( 
אלה.

אופן חישוב התמיכה  .8

סוגי  כלל  הפעלת  בעד  הציבור  מוסד  של  בפועל  ההוצאות  עלות  מכלל   90% עד  של  בשיעור  תינתן  התמיכה  )א( 
הפעילויות הנתמכות לפי מבחן זה. 

אופן חלוקת הסכום הכולל בתקנה התקציבית ייעשה לפי אמות מידה אלה ולפי השיעור הקבוע בצדן, כמפורט  )ב( 
להלן:

ולצוות  לתלמידות  וקבוצתיים  פרטניים  בעד מפגשים  תינתן  כל התמיכה  תמיכה בשיעור של 70% מסך   )1(
ההוראה או ההנהלה של בית ספר; מוסד ציבור זכאי לניקוד באמת מידה זו כמפורט להלן: 

בעד כל מפגש פרטני, עם תלמידה או עם צוות ההוראה או ההנהלה - נקודה אחת;  )א( 

בעד מפגש פרטני המיועד לתלמידות מבתי ספר שנמנים עם ארבעת העשירונים התחתונים במדד טיפוח  )ב( 
http://cms.education.gov. :שטראוס, כפי שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד החינוך )להלן קישור
.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HodaotVmeyda/H-2008-1-3-7-2

htm( - 1.25 נקודות;

בעד כל מפגש קבוצתי, עם תלמידות או עם צוות ההוראה או ההנהלה - 2 נקודות;  )ג( 

במפגש קבוצתי שרוב התלמידות )51% מהמשתתפות לפחות( שהשתתפו בו לומדות במוסד חינוך המצוי  )ד( 
בארבעת העשירונים התחתונים במדד טיפוח שטראוס, כפי שפורסם בחוזר המנהל הכללי של משרד 
בארבעת העשירונים התחתונים  חינוך המצוי  במוסד  הנהלה  או  הוראה  צוות  עם  או מפגש  החינוך, 

כאמור - 2.5 נקודות;

תמיכה בשיעור של 20% מסך כל התמיכה תינתן בעד הפעלת מוקד סיוע ומידע; הניקוד בעד אמת מידה זו   )2(
יהיה זהה לניקוד הכולל שניתן למוסד הציבור לפי פסקה )1(;

תמיכה בשיעור של 10% מסך כל התמיכה תינתן בעד הוצאות בגין תכנית הכשרה ופיתוח מקצועי לצוותי   )3(
המדריכים; הניקוד בעד אמת מידה  זו יהיה זהה לניקוד הכולל שניתן למוסד הציבור לפי פסקה )1(.

חישוב התמיכה ייעשה בשלבים כלהלן: )ג( 

בשלב הראשון יחושב שיעור הניקוד המצטבר לפי סוג הפעילות הנתמכת בכל אמת מידה בנפרד;  )1(

בשלב השני יחושב ערך הנקודות בעד כל אמות המידה הנתמכות לפי מבחנים אלה, לפי המשקל היחסי   )2(
שנקבע לכל אמת מידה מהסכום הכולל בתקנה התקציבית; 

בשלב השלישי, אם ייוותר תקציב עודף באחת או יותר מאמות המידה הנתמכות, תחולק היתרה לפי משקלן   )3(
היחסי של שאר אמות המידה.

נוהל  .9

לבקשת תמיכה יצורפו כל המפורטים להלן: )א( 

כל המסמכים הנדרשים להגשת בקשת תמיכה, לפי הנוהל ולפי הוראות החשב הכללי, כפי שנקבעות מזמן   )1(
לזמן;

___________
5  ס"ח התשס"א, עמ' 509.
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תכנית העבודה השנתית של מוסד הציבור, שבה יפורטו מספר שעות הפעילות המתוכננות, בצמוד לתכניות   )2(
ולנושאים שיועברו בהן והערכות המתבססות על פעילות השנים הקודמות; התכנית תהיה ערוכה במסמך 
בכתב, חתומה בידי המנהל הכללי של מוסד הציבור, וכן יוגש במידת האפשר העתק של אותו מסמך במדיה 

אלקטרונית, על גבי גיליון עבודה אלקטרוני;

תצהיר מנהל על קיומם של אישורים לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין, בנוגע לכלל המדריכים   )3(
המופעלים על ידו ומטעמו;

הנתונים הדרושים לקביעת התמיכה לפי מבחנים אלה, במסמך הערוך לפי טופס כפי שימסור מנהל חמ"ד   )4(
למוסד הציבור, וכפי שפורסם באתר האינטרנט של המשרד כדוגמת בקשת תמיכה לנוחות הציבור; המסמך 
יוגש העתק של אותו מסמך במדיה  יהיה חתום בידי המנהל הכללי של מוסד הציבור, ובמידת האפשר 

אלקטרונית על גבי גיליון עבודה אלקטרוני. 

מוסד הציבור ימסור במהלך השנה למשרד או לוועדה כל נתון, מסמך או מידע לבחינת בקשת התמיכה שיידרש,  )ב( 
השייך לעניין בחינת בקשת התמיכה, לפי דרישת הוועדה. 

נקיטת הצעדים  תוך  7)י(,  בסעיף  הייעודיים האמורים  היומנים  דרישתה את  לפי  לוועדה  ימסור  מוסד הציבור  )ג( 
הנדרשים לשם שמירה על פרטיות התלמידות שמשתתפות בפעילות הנתמכת. 

מוסד ציבור ישלח בתום שישה חודשים ובסיום השנה דוח ביצוע בגין ששת החודשים האחרונים, בצירוף כרטסת  )ד( 
הנהלת חשבונות ואסמכתאות לפי דרישה, וזאת במסמך הערוך לפי טופס שיפרסם המשרד - חתום בידי מוסד 
דוח  אלקטרוני;  עבודה  בגיליון  מגנטית  במדיה  מסמך  אותו  העתק  האפשר  ובמידת  הטופס(,   - )להלן  הציבור 
הביצוע יכלול את פעולות מוסד הציבור שבוצעו בששת החודשים האחרונים; הדוח שיישלח בסיום השנה יהיה 

דוח מסכם, חתום בידי מוסד הציבור ורואה החשבון מטעמו.

התלמידות  מספר  אודות  על  הדיווח  את  המאמת  דין,  עורך  בידי  חתום  תצהיר  למשרד  ימסור  הציבור  מוסד  )ה( 
המשתתפות בפעילות הנתמכת.  

תחילה  .10

תחילתם של מבחנים אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.   

כ"ו בשבט התשע"ח )11 בפברואר 2018(
    )803-35-2016-000180(

                                 נפתלי בנט
                    שר החינוך

מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור  
בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
מתפרסמים בזה מבחנים לצורך תמיכה בגרעינים משימתיים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן - המשרד( למוסדות 

ציבור, כמפורט להלן: 

תקנה תקציבית: 33080105

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון בעניין קבלת תמיכה מהתקציב המיועד לכך בהתאם לנוהל  )א( 
להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( ולפי מבחנים אלה.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון. )ב( 

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד  )ג( 
וענייני של מבחנים אלה.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין;  )ד( 
החלטת הוועדה תהיה מנומקת.

מקום שנדרשים ניסיון מוכח או הוכחת פעילות במבחנים אלה, יוכח הדבר על ידי דוח פעילות מאושר בידי רואה חשבון. )ה( 

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

2  י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה, עמ' 658 ועמ' 8220; התשע"ו, עמ' 10192; התשע"ח, עמ' 4406.



ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018  5776

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכול בכפוף לאמור  )ו( 
במבחנים אלה ובחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

הגדרות  .2

במבחנים אלה -  

"אזור סטטיסטי" - יחידת שטח רציפה שנוצרת מחלוקה גאוגרפית-סטטיסטית של יישוב שבו יותר מ–10,000 תושבים3; 

"גרעין בהקמה" - גרעין משימתי שטרם חלפו שנתיים מאז הקמתו, או שטרם חלפו שנתיים אשר בהן מנה 20 חברים 
לפחות בגיל 21 ומעלה;

"גרעין משימתי" - מסגרת מאורגנת של יחידים או משפחות העומדת בתנאים המפורטים בסעיף 6 ו–9)א(, שפועלת 
עם קהילה מקומית בנושאי חינוך, חקלאות, תרבות, רווחה, תעסוקה או חברה, ובכוונתה להוות בסיס להתיישבות 

קבע באזור שבו היא פועלת;

"גרעין משימתי מיוחד" - גרעין משימתי ש–75% מחבריו לפחות הם מקרב קהילת יוצאי הקווקז, דרוזים, בדואים, 
צ'רקסים או ערבים;

"גרעין עולים" - גרעין משימתי שרוב חבריו הם עולים חדשים;

"השתלמות" - סדרה של שלושה מפגשים לפחות, בני 4 שעות לפחות כל אחד, המקיפים תחומים הנוגעים לפעילות הגרעינים; 

"התיישבות" - מגורים ברשות המקומית שבה מתקיימת הפעילות או ברשות מקומית הגובלת בה;

ולמרכיבי העשרה  6 שעות לפחות, הכולל תכנים הנוגעים לפעילות הגרעינים,  "כנס" - מפגש שמשכו  עיון",  "יום 
שונים שיש בהם כדי לשפרה ולטייבה;

גרעינים  בהקמת  העוסק  תקין,  ניהול  אישור  בעל  לחוק,  3א  בסעיף  כהגדרתו  ציבור  מוסד   - גרעינים"  "יזם  "יזם", 
משימתיים, מאגד חמישה גרעינים משימתיים או יותר, ותומך בהם תפעולית ומקצועית, לרבות עריכת פעילויות 

הכשרה, ליווי, ימי עיון והדרכות, במשך שנתיים לפחות, ועומד בתנאים המפורטים בסעיפים 6 ו–8)א(; 

"מדד חברתי כלכלי של הלמ"ס" - מדד חברתי-כלכלי 2013 שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן - הלמ"ס(4;

"מדד פריפריאלי )2015(" - מדד הפריפריאליות של יישובים ושל רשויות מקומיות בישראל 2015, שפורסם על ידי הלמ"ס5; 

"מיזמים חברתיים עסקיים" - מיזמים שמטרתם העיקרית היא חברתית, והיא מושגת באמצעות כלים עסקיים;

"משרת מילואים פעיל" - כהגדרתו בהחלטת הממשלה מס' 4712 מיום 3 ביוני 62012;

ובמיומנויות  הגרעינים  חברי  שמקיימים  מסוים  פעילות  בסוג  המתמקד  לפחות,  שעות   3 שמשכו  מפגש   - "סדנה" 
הדרושות לביצועה;

"עולה חדש" - מי שעלה לישראל במהלך עשר השנים שקדמו לשנת הכספים שבה מוגשת הבקשה, ולעניין עולים 
מאתיופיה - מי שהוא או הוריו נולדו באתיופיה;

"פעילות" - פעילות שמשכה 45 דקות לפחות, שאינה מתקיימת בבית פרטי ואינה מיועדת לילדיהם של חברי הגרעין 
המשימתי.

   ___________
3  רחובות ושכונות עיקריים לפי אזורים סטטיסטיים:

http://www.cbs.gov.il/mifkad/mifkad_2008/download/mainstreets_neighborhoods_statisticalarea.xls   
   מדד חברתי כלכלי של האזורים הסטטיסטיים 2008: 

;http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/tab02_02.pdf   
    ככל שחל שינוי באשכול של הרשות המקומית בין השנים 2008 ו–2013 תיערך התאמה של האשכול של האזור הסטטיסטי    

   בהתאם לשינוי. 
4  מדד חברתי-כלכלי 2013 לפי רשויות מקומיות: 

;http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_330t2.pdf   
   מדד חברתי-כלכלי 2013 לפי יישובים במועצות אזוריות: 

;http://www.cbs.gov.il/hodaot2016n/24_16_399t2.pdf   
5  מדד פריפריאליות 2015 - דברי הסבר וקישור לקבצים:

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201724341   
http://www.pmo.gov.il/secretary/govdecisions/2016/pages/des1447.aspx :2012 6  החלטת הממשלה מס'  4712 מיום 3 ביוני
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מטרות התמיכה  .3

עידוד וסיוע להתיישבות של חברי גרעין משימתי קיים, תוך העצמת הקהילה הקולטת ותרומה לחברה ולקהילה  )א( 
ברשות המקומית.

עידוד גרעינים משימתיים לפעילות משימתית והתנדבותית ברשות המקומית למען הקהילה הקולטת, תוך שיתוף  )ב( 
פעולה עם התושבים הוותיקים ותוך התאמה לצורכי הרשות המקומית שבתחומה פועל הגרעין כמפורט להלן:

קיום פעילות חינוכית לשם הצמחת עתודה מנהיגותית חינוכית בקהילה או ברשות המקומית שבה הוא פועל;  )1(

עידוד נוער, צעירים ומבוגרים לפעול למען קהילתם;  )2(

עידוד הגרעינים המשימתיים ליצירת פרויקטים חדשים ולהרחבת הפרויקטים הקיימים, ולאספקת שירותים   )3(
מיטביים ותנאי מחיה איכותיים בקרב הקהילה הקולטת על כל רבדיה; 

פיתוח מסגרות פעילות משותפות לתושבים ותיקים ולחברי הגרעין.  )4(

תחומי הפעילות הנתמכת - כללי  .4

התמיכה במוסד ציבור )להלן - המוסד( המפעיל פעילות של גרעין משימתי תינתן בעד אחד או יותר מהתחומים האלה: )א( 

פעילות הגרעין בקרב תושבי הרשות המקומית כמפורט להלן בסעיף 5)א()1(;  )1(

שכר רכזים ובעלי תפקיד בגרעין כמפורט להלן בסעיף 5)א()3(;  )2(

ארגון, ניהול, מינהל והכשרה של חברי הגרעין כמפורט להלן בסעיף 5)א()2(.  )3(

התמיכה במוסד שהוא יזם גרעינים תינתן בעד פעילות בתחומים המנויים בסעיף קטן )א()1( עד )3(, וכן בעד ייזום,  )ב( 
סיוע בהקמה, הכשרה וליווי של גרעינים משימתיים, כמפורט בסעיף 5)ב(.

לא תיתמך פעילות יזם של הכשרות או ליווי, בעד גרעינים הנתמכים בגין פעילות ליווי או הכשרה, שמקיימים  )ג( 
חברי הגרעין למען עצמם.

פירוט תחומי הפעילות הנתמכת  .5

תחומי הפעילות הנתמכת למוסד ציבור בעד פעילות של גרעין משימתי: )א( 

בתחום פעילות הגרעין בקרב תושבי הרשות המקומית הקולטת:  )1(

התמיכה מיועדת לפעילויות שיבצעו חברי הגרעין בקרב הקהילה ברשות המקומית או בשכונה שבה פועל   
הגרעין, בנושאי חינוך, חקלאות, תרבות, רווחה, תעסוקה, קליטת עלייה, חברה וקהילה וזהות יהודית, כל 

אלה באופן ההולם את ערכי מדינת ישראל, כמפורט להלן:

פעילות ומעורבות הגרעין בחיי הילדים והנוער;  )א( 

הקמת מפעלים חברתיים, תרבותיים לתושבי הרשות המקומית והאזור; )ב( 

להכרת  תכניות  ויישום  פיתוח  באמצעות  המקום,  תושבי  בשיתוף  המקומית  הרשות  דימוי  שינוי  )ג( 
הסביבה ותרבותה, תוך העמקת הקשר למקום הפעילות והעצמת תושבי המקום;

פעילויות שיבצעו חברי הגרעין בקרב אוכלוסיות מגוונות בקהילה שבה הם פועלים, כגון בקרב עולים  )ד( 
חדשים, נוער בסיכון, נערים עובדים, בעלי צרכים מיוחדים, קשישים ואחרים;

פיתוח מנהיגות צעירה בקהילה המקומית;  )ה( 

פיתוח יוזמות חברתיות מחוללות שינוי והעצמה חברתית ותרבותית ויישומן בקהילה הקולטת; )ו( 

פיתוח מיזמים חברתיים עסקיים לטובת הקהילה הקולטת, כגון צרכנייה חברתית, בית קפה חברתי  )ז( 
וכיוצא באלה;

בתחום ארגון, ניהול, מינהל והכשרה של חברי הגרעין:  )2(

בתחום  גרעינים  לחברי  המיועדים  וסדנאות,  הרצאות  קורסים,  זה  ובכלל  והכשרה,  ארגוני  ליווי  )א( 
פעילותם;

פעילות אשר מטרתה עידוד תעסוקה בקרב חברי הגרעינים; )ב( 

פרסום ושיווק הגרעינים לשם קליטת חברים חדשים;  )ג( 
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בתחום שכר לרכזים ובעלי תפקיד בגרעין:  )3(

מוסד יוכל לממן באמצעות התמיכה את הוצאות השכר של רכז גרעין אחד לכל גרעין שהוא מקיים,  )א( 
ונוסף על כך יוכל לממן עד 2 עובדים נוספים לכל גרעין; 

מספר המשרות שאת הוצאות השכר שלהן ניתן לממן לא יעלה על 10% ממספר חברי הגרעין;  )ב( 

שיעור התמיכה ושכר בעלי תפקידים ייקבעו לפי האמור בסעיף 7)ב(. )ג( 

תחומי הפעילות הנתמכת הנוספת המיועדת ליזמי גרעינים הם אלה:  )ב( 

ייזום הקמת גרעינים חדשים;  )1(

סיוע בהקמה של גרעינים חדשים;  )2(

גרעינים  לחברי  המיועדים  וסדנאות,  הרצאות  קורסים,  כגון  והכשרה,  ארגוני  ליווי  בהוצאות  השתתפות   )3(
שמקדם המוסד;

השתתפות בפעולות לגיבוש גרעינים, פרסום ושיווק גרעינים שמקדם המוסד לשם קליטת חברים חדשים;   )4(

מקצועיות,  והדרכות  השתלמויות  עיון,  ימי  כנסים,  זה  ובכלל  מקצועית,  הכשרה  בהוצאות  השתתפות   )5(
בתחומי החברה והקהילה, לשם הגברת המעורבות החברתית של חברי גרעינים;

הוצאות שכר בעד רכז פעילות של יזם הגרעינים מול הגרעינים, והשתתפות בשכר רכזי פעילות של גרעינים   )6(
שהוא מקדם שאינם מתואגדים ושהם גרעינים בהקמה;  

יזם יוכל לממן באמצעות התמיכה את הוצאות השכר בעד רכז הפעילות של יזם הגרעינים מול גרעינים   
אלה וכן עובדים נוספים, כמפורט להלן:

לחמשת הגרעינים הראשונים של היזם - רכז אחד ושני עובדים;  )א( 

לכל חמישה גרעינים נוספים - רכז אחד ועובד אחד נוסף אך לא יותר מעשרה עובדים במצטבר;  )ב( 
העובד הנוסף יעסוק באופן ישיר בהדרכת הגרעינים; 

שיעור התמיכה ושכר בעלי תפקידים ייקבעו בהתאם לאמור בסעיף 7)ג(. )ג( 

תנאי סף לתמיכה   .6

לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי מוסד ציבור )להלן - המוסד( שמתקיימים בו תנאי סף אלה:  

הוא פועל שלא למטרות רווח, מאוגד ורשום כעמותה לפי חוק העמותות, התש"ם-71980, כהקדש ציבורי הרשום  )א( 
אצל רשם ההקדשות לפי חוק הנאמנות, התשל"ט-81979; כחברה לתועלת הציבור הרשומה אצל רשם ההקדשות 

לפי פרק ראשון א' לחוק החברות, התשנ"ט-91999; או אגודה עותומאנית; 

הוא לא הגיש בקשה לתמיכה ממשלתית בשנת התקציב הנוכחית ולא הוקצה לו סכום כלשהו מתקציב המדינה,  )ב( 
במישרין או בעקיפין, בעד אחד מתחומי הפעילות המפורטים בסעיף 5, שבעדו הוא מבקש תמיכה לפי מבחנים 

אלה, בין אם ישירות ובין אם באמצעות הרשות המקומית שבה הוא פועל;

לעניין מוסד המבקש תמיכה לראשונה - פעל באופן ממשי בתחום הפעילות שבעדו מבוקשת התמיכה, במשך  )ג( 
השנתיים שקדמו למועד תחילתם של מבחנים אלה;

המוסד הגיש, במהלך השנה שבעדה מבוקשת התמיכה, דוחות ביצוע שוטפים המעידים על עמידתו בתכנית  )ד( 
העבודה ודוחות שנתיים; כל הדוחות יוגשו באופן ובמועדים שיורה לו המשרד;

המוסד ידאג לקיומו של ביטוח צד ג', כנדרש לכיסוי הסיכונים בפעילות מוסד ציבור, מהיום ה–28 שלאחר פרסום  )ה( 
מבחנים אלה.

אופן חלוקת התמיכה  .7

ניקוד הבקשות וחלוקת התקציב יהיו כמפורט להלן: )א( 

בשלב הראשון כלל הבקשות לתמיכה שעמדו בתנאי הסף ינוקדו לפי אמות המידה כמפורט בכל פרק; לאחר   )1(
ניקוד כלל הבקשות יחושב הניקוד בכל אמת מידה לפי החלק היחסי שנקבע לאותה אמת מידה באחוזים; 

   ___________
7  ס"ח התש"ם, עמ' 210.

8  ס"ח התשל"ט, עמ' 128.

9  ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.
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בשלב השני יוכפל הניקוד במקדמים כמפורט בפסקה 9)ב()2(;   )2(

בשלב השלישי יחולק התקציב המיועד למוסדות ציבור שהם יזמי גרעינים, לפי אמות המידה )עד 20%   )3(
מכלל התמיכה לפי מבחנים אלה(;

בשלב הרביעי תחולק יתרת התקציב המיועד לתמיכה בעד פעילות הגרעינים לפי מבחנים אלה בין כלל   )4(
הבקשות, באופן יחסי לניקוד שקיבלו באופן מצטבר בכלל אמות המידה האמורות. 

כללי התמיכה בגרעינים המשימתיים יהיו כמפורט להלן: )ב( 

שיעור התמיכה על פי מבחנים אלה יהיה עד 50% מעלות הפעילות הנתמכת;  )1(

על אף האמור בפסקה )1(, אם הרשות המקומית שבה מתגוררים חברי הגרעין או שהם פועלים בקרבה עונה   )2(
על הדרישות שלהלן, שיעור התמיכה יהיה עד 75% מעלות הפעילות הנתמכת:

הדירוג לפי המדד הפריפריאלי )2015( של הרשות המקומית שבה מתגוררים חברי הגרעין הוא 1 עד 4  )א( 
או בשכונת שיקום, או כאשר הגרעין מוגדר גרעין משימתי מיוחד;

הדירוג לפי המדד הפריפריאלי )2015( של הרשות המקומית שבה מתגוררים חברי הגרעין הוא 5 עד 7  )ב( 
ומתקיים לפחות אחד מהתנאים האלה:

הרשות המקומית שבה מתגוררים חברי הגרעין משויכת לאשכול חברתי כלכלי 1 עד 7 על פי   )1(
המדד החברתי כלכלי של הלמ"ס;

האזור הסטטיסטי שבו מתגוררים חברי הגרעין משויך לאשכול חברתי כלכלי 1 עד 14 על פי   )2(
המדד החברתי כלכלי של הלמ"ס;

הדירוג לפי המדד הפריפריאלי )2015( של הרשות המקומית שבה מתגוררים חברי הגרעין הוא 8 עד 10  )ג( 
ומתקיים לפחות אחד מהתנאים האלה:

הרשות המקומית שבה מתגוררים חברי הגרעין משויכת לאשכול חברתי כלכלי 1 עד 5 על פי   )1(
המדד החברתי כלכלי של הלמ"ס;

האזור הסטטיסטי שבו מתגוררים חברי הגרעין משויך לאשכול חברתי כלכלי 1 עד 10 על פי   )2(
המדד החברתי כלכלי של הלמ"ס;

עלות המעביד של שכר בעל התפקיד בעד משרה מלאה תהיה עד 15,000 שקלים חדשים לחודש לכל   )3(
היותר בעד שכר רכז הגרעין, ועד 10,000 שקלים חדשים לחודש לכל היותר לכל בעל תפקיד אחר. 

כללי התמיכה ביזמי גרעינים יהיו כמפורט להלן: )ג( 

שיעור התמיכה ביזמי גרעינים על פי מבחנים אלה יהיה עד 75% מעלות הפעילות הנתמכת;  )1(

עלות המעביד של שכר בעל התפקיד בעד משרה מלאה תהיה עד תקרה של 15,000 שקלים חדשים לחודש   )2(
בעד שכר רכז פעילות של יזם הגרעינים מול הגרעינים, ועד תקרה של 10,000 שקלים חדשים לחודש לכל 

בעל תפקיד אחר; 

יזם יוכל לממן באמצעות התמיכה את הוצאות השכר בגרעינים המאוגדים במסגרתו, שאינם מהווים ישות   )3(
משפטית עצמאית ושהם גרעינים בהקמה, בעד שכרו של רכז הגרעין בלבד; 

עלות המעביד של שכר בעל התפקיד בעד משרה מלאה תהיה עד תקרה של 15,000 שקלים חדשים לחודש   )4(
בעד שכר רכז הגרעין שבהקמה. 

תמיכה ביזמי גרעינים משימתיים  .8

תנאי הסף ליזמי גרעינים הם כדלהלן: )א( 

היזם מאגד חמישה גרעינים משימתיים לפחות;  )1(

היזם מעמיד מערך ליווי בהיקף של רכז במשרה מלאה לפחות לכלל הגרעינים הנמנים עמו, ומדריך במשרה   )2(
מלאה לכל חמישה גרעינים בממוצע לפחות;

היזם מקיים הכשרה לחברי הגרעינים הנמנים עליו בהיקף כולל של 10 שעות ברבעון לפחות;  )3(

היזם מקיים הכנה לפעילות לגרעינים חדשים הקמים במסגרתו בהיקף שלא יפחת מ–56 שעות בשנה לפחות;  )4(
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אמות המידה לחלוקת התמיכה למוסדות ציבור שהם יזמי גרעינים הן כלהלן:  )ב( 

הציבור  מוסד  ידי  על  המלווים  אלה,  מבחנים  לפי  לתמיכה  המאושרים  המשימתיים  הגרעינים  חברי  מספר   )1(
המלווים  המשימתיים  הגרעינים  חברי  של  היחסי  החלק  לפי  תהיה  זו  פסקה  לפי  הסכום  חלוקת   :)50%(
יזמי הגרעינים  ידי המוסדות שהם  ידי המוסד, מקרב כלל חברי הגרעינים המשימתיים המלווים על  על 

המשימתיים; 

מספר הגרעינים המשימתיים המאושרים לתמיכה לפי מבחנים אלה, המלווים על ידי מוסד הציבור )15%(:   )2(
ידי  לפי החלק היחסי של מספר הגרעינים המשימתיים המלווים על  זו תהיה  לפי פסקה  חלוקת הסכום 
המוסד, מקרב כלל הגרעינים המשימתיים המלווים על ידי מוסדות ציבור שהם יזמי הגרעינים המשימתיים;

היקף שירותי הליווי שמספק יזם הגרעין לחברי הגרעינים הנמנים עמו )20%(: חלוקת הסכום לפי פסקה זו   )3(
תהיה לפי חלקו היחסי של כל יזם במספר שעות הליווי המוכחות שלו מקרב כלל שעות הליווי של יזמי 

גרעינים הנתמכים לפי מבחנים אלה;

היקף ההכשרות שמספק יזם הגרעין לחברי הגרעינים הנמנים עמו )15%(: חלוקת הסכום לפי פסקה זו תהיה   )4(
כלהלן:

ליזם העומד בתנאים האלה: )א( 

היזם עורך לגרעינים השתלמות אחת בשנה לפחות;  )1(

היזם עורך לגרעינים 3 מפגשי הכשרה יומיים בשנה לפחות, ובכלל זה יום עיון או כנס;  )2(

יזם ינוקד לפי פעולות ההכשרה שמקיים לחברי הגרעינים הנמנים עמו, ובכלל זה השתלמויות,  )ב( 
כנסים, ימי עיון וסדנאות לחברי הגרעין, שעניינם התמקצעות בפעילות, שמקיימים חברי הגרעין 

)להלן - פעולות הכשרה(, בהתאם למשך והיקף פעולות ההכשרה, כמפורט להלן:

בעד סדנה תינתן נקודה אחת;  )1(

בעד יום עיון יינתנו שתי נקודות;  )2(

בעד השתלמות יינתנו שש נקודות;  )3(

מחברי  לפחות   30% בה  שהשתתפו  הכשרה  פעולת  בעד  רק  יינתן  זו  מידה  אמת  לפי  ניקוד  )ג( 
הגרעינים שלהם מיועדת הפעילות, כפי קהל היעד שהגדיר היזם לעניין אותה פעולת הכשרה, 

ואשר מי שהדריך בה אינו נמנה עם חברי הגרעינים שלהם מיועדת הפעילות כאמור;

פעולות  בעד  בניקוד שקיבל  יזם  כל  היחסי של  חלקו  לפי  תהיה  זו  פסקה  לפי  הסכום  חלוקת  )ד( 
ההכשרה מתוך כלל הניקוד שניתן בעד כלל פעולות ההכשרה שקיימו כלל יזמי הגרעינים;

התמיכה במוסד אשר הגיש בקשת תמיכה בעד פעילות של יותר מגרעין אחד, תחושב בדרך של  )ה( 
סכימת הניקוד של כל הגרעינים שבעדם אושרה התמיכה. 

תמיכה בפעילות גרעינים משימתיים  .9

תנאי סף לגרעין משימתי הם כלהלן; התנאים שלהלן יחולו באופן מלא ונפרד לגבי כל גרעין משימתי, ובכלל זה  )א( 
גם לגבי כל אחד מהגרעינים המשימתיים שמוסד שהוא יזם מבקש להיתמך בעדם:

פעילות  המקיימים  יחד  גם  ונשים  גברים  נמנים  חבריו  עם   ,21 גיל  מעל  לפחות  חברים   20 מונה  הגרעין   )1(
חברתית וקהילתית במסגרת הגרעין כפעילות שבשגרה; 

מי   - המקומית"  הרשות  "תושב  זה,  לעניין  המקומית;  הרשות  תושבי  אינם  הגרעין,  מחברי  לפחות   30%  )2(
שהתגורר ברשות המקומית שבה מתנהלת פעילות הגרעין בעשר השנים שקדמו לבקשת התמיכה ברצף; 

הוראת פסקה זו לא תחול על גרעיני עולים ולא תחול על גרעינים משימה מיוחדים;  

מספר החברים בגרעין גדל בשיעור של 10% לפחות במהלך חמש השנים שקדמו לשנה שבעדה מבוקשת   )3(
התמיכה; דרישה זו לא תחול על גרעינים שהוקמו בשלוש השנים שקדמו לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה, 

ולא תחול על גרעינים המונים 40 חברים ומעלה;

כל חברי הגרעין המוכרים לעניין מבחנים אלה מתגוררים דרך קבע במקום מושבו של הגרעין, כפי שהוכח   )4(
על פי רישום המתנהל לפי כל דין או לפי דרך אחרת שתקבע ועדת התמיכות, והם פעילים במקום מושבו 

של הגרעין, רובם במשך שנתיים לפחות או מאז הקמת הגרעין;
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המפורטים  הנושאים  מתוך  לפחות  נושאים  בשלושה  מתקיימת  נתמך  הוא  שבעדה  הגרעין  פעילות   )5( 
בסעיף 5)א()1(;

או תרבותיים ברשות המקומית שבה הם מתגוררים,  חינוכיים  מיזמים חברתיים,  הגרעין מפעילים  חברי   )6(
בהיקף של 75 שעות שנתיות לפחות לכל חבר בגרעין, ושל 100 שעות התנדבות שנתיות לפחות בממוצע 

לכל חבר בגרעין;

הפעילות מתבצעת במבני ציבור ובאתרים ציבוריים; פעילות בבתים פרטיים תוכר רק אם תתבצע בקבוצות   )7(
הפעילות  שעות  ששיעור  ובלבד  הפעילות,  נערכת  שבו  הבית  מבני  שאינם  לפחות,  משתתפים   10 של 

המתבצעות בבתים פרטיים לא יעלה על 25% מכלל שעות הפעילות שמבצע הגרעין;

המוסד הגיש תכנית עבודה לפעילות הגרעין, לפי המפורט בסעיף 10;   )8(

הגרעין אינו גרעין בהקמה כהגדרתו במבחנים אלה; יודגש כי גרעין בהקמה יוכל להיתמך אך ורק באמצעות   )9(
תמיכה ביזם כאמור במבחנים אלה;

הגופים שלהלן, וכן גופים הדומים להם שמהותם העיקרית דומה לגופים המנויים להלן, לא ייחשבו גרעין   )10(
משימתי לצורך מבחנים אלה: ישיבות, ובכלל זה ישיבות קטנות, גבוהות והסדר; כוללים; מכינות קדם–צבאיות; 
ועדי עובדים; בתי כנסת; ארגונים לעזרה עצמית; מועדוני קשישים; אגודות ספורט; מוסדות אקדמיים; ארגוני 
סטודנטים; גרעיני שנות שירות; על אף האמור, מוסד רשאי להפעיל אחד או יותר מהגופים כאמור, או לבצע 

פעילויות במסגרת גופים אלה, בלי שההפעלה או הפעילות ימנעו מהמוסד הכרה וסיוע.

אמות מידה לתמיכה ואופן חישוב חלוקתה: )ב( 

לצורך בחינת הבקשות לפי אמות המידה, נדרש המוסד המבקש למלא את הנספחים הנדרשים בטופסי ההגשה   
לבקשת התמיכה, המהווים חלק בלתי נפרד ממבחני התמיכה; ניקוד הבקשה יהיה כלהלן:

בשלב הראשון, ינוקד הגרעין לפי אמות המידה האלה:   )1(

מספר חברי הגרעין בהתחשב בוותק הגרעין, כמפורט בטבלה שלהלן )20%(:  )א( 

ניקודמספר חבריםשנות ותק של הגרעין

5עד 225 עד 3

266 עד 35

367 ומעלה

4עד 435 עד 7

365 עד 50

516 ומעלה

4עד 850 ומעלה

515 עד 65

666 ומעלה

ממוצע משך המגורים של חברי הגרעין ברשות המקומית, כמפורט להלן )10%(: )ב( 

2 עד 5 שנים - 4 נקודות   

מעל 5 ועד 10 שנים - 6 נקודות  

מעל 11 ועד 15 שנים - 5 נקודות  

מעל 15 שנים - 0 נקודות;  

אחוז חברי הגרעין שלא התגוררו ברשות המקומית, ועברו להתגורר ברשות המקומית במהלך 10 השנים  )ג( 
שקדמו לבקשת התמיכה, כדי להצטרף לגרעין המשימתי ולפעול במסגרתו, כמפורט להלן )10%(: 

עד 30% - 0 נקודות  

מעל 30% ועד 45% - 4 נקודות  

מעל 45% ועד 60% - 5 נקודות  
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מעל 60% ועד 75% - 6 נקודות  

מעל 75% - 7 נקודות;  

לעניין אמת מידה זו, יילקחו בחשבון גם תושבים המתגוררים ברשות המקומית שלא במסגרת הגרעין   
המשימתי, והצטרפו כחברים לגרעין המשימתי במועד מאוחר יותר; 

מספר מוכח בממוצע לשבוע, לפי 45 שבועות בשנה, של שעות פעילות של כל אחד מחברי הגרעין  )ד( 
בעבודה בקהילה, המבוצעת בלא תמורה, כמפורט להלן )30%(:

מ–2 עד 3 שעות בשבוע - 2 נקודות  

מעל 3 שעות ועד 6 שעות בשבוע - 3 נקודות  

מעל 6 שעות ועד 9 שעות בשבוע - 4 נקודות  

מעל 9 שעות בשבוע - 6 נקודות;  

לעניין אמת מידה זו, לא ייחשבו חלקי שעות; לא יחושבו שעות שעניינן פעילות בגרעין עצמו בלבד,   
למעט שעות כאמור של אחד מחברי הגרעין שאינו מקבל שכר בעד תפקידו בגרעין; לא יחושבו פעולות 
של חונכות פרטנית של חבר גרעין מול יחיד בקהילה, בשיעור העולה על 20% ממספר שעות העבודה 

בקהילה; 

אחוז חברי הגרעין ששירתו בצבא, בשירות לאומי או בשירות אזרחי כמפורט להלן )15%(: )ה( 

עד 30% - 0 נקודות  

מעל 30% ועד 50% - 1 נקודה  

מעל 50% ועד 75% - 2 נקודות  

מעל 75% ועד 90% - 3 נקודות  

מעל 90% - 4 נקודות;  

הכשרת חברי הגרעין )10%(: )ו( 

הניקוד לפי אמת מידה זו יינתן בעד פעולות הכשרה בהתאם למשכם ולהיקפם, כמפורט להלן:  

בעד סדנה תינתן נקודה אחת;  )1(

בעד יום עיון יינתנו שתי נקודות;  )2(

בעד השתלמות יינתנו שש נקודות;  )3(

ניקוד לפי אמת מידה זו יינתן רק בעד פעולת הכשרה שהשתתפו בה 50% מחברי הגרעין לפחות, ואשר   
מי שהדריך בה אינו נמנה עם חברי הגרעין;

היקף השעות הכולל למטרת ההכשרה, שיוכר לצורך ניקוד אמת מידה זו, לא יעלה על 50 שעות בשנה;  

שירות מילואים של חברי הגרעין )5%(: )ז( 

הניקוד לפי אמת מידה זו יינתן לפי שיעור חברי הגרעין שהם במעמד של "משרת מילואים פעיל",   
כמפורט להלן:

עד 10% - 0 נקודות  

מעל 10% ועד 30% - 1 נקודה  

מעל 30% ועד 60% - 2 נקודות  

מעל 60% - 3 נקודות;  

בשלב השני יוכפל הניקוד שהתקבל בשלב הראשון במקדמים שלהלן; המקדמים יוענקו באופן מצטבר, לפי   )2(
העניין; למען הסר ספק, במקרה של מוסד המגיש בקשה בעד יותר מגרעין אחד, יינתנו המקדמים לכל גרעין 

בנפרד, לפי נתוניו:

מקדם מיקום: )א( 

הניקוד לגרעין הנמצא ביישוב שדירוגו לפי המדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס הוא באשכולות 1   )1(
עד 3 או באזור סטטיסטי שדירוגו לפי המדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס הוא באשכולות 1 עד 6 או 

ביישוב שדירוגו לפי המדד הפריפריאלי )2015( הוא באשכולות 1 עד 3, יוכפל במקדם של 1.5;
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הניקוד לגרעין הנמצא ביישוב שדירוגו לפי המדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס הוא באשכולות 4   )2(
עד 6 או באזור סטטיסטי שדירוגו לפי המדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס הוא באשכולות 7 עד 12, 

או בישוב שדירוגו לפי המדד הפריפריאלי )2015( הוא באשכולות 4 עד 6, יוכפל במקדם של 1.3;

הניקוד לגרעין הנמצא בשכונת שיקום, כהגדרתה בהחלטות ממשלה הנוגעות לעניין, המפורטות   )3(
באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון10 יוכפל במקדם של 1.5; ניקוד של גרעין שהוכפל לפי 

מקדם זה, לא יוכפל לפי מקדם כאמור בפסקה )1( או )2(;

מקדם ייחודיות: )ב( 

הניקוד לגרעין עולים ולגרעין משימתי מיוחד, יוכפל במקדם של 1.3;  

מקדם התערות: )ג( 

הניקוד לגרעין שמעל 50% מחבריו הן משפחות שלהן ילדים עד גיל 18, יוכפל במקדם של 1.3.  

תכנית העבודה   .10

התמיכות;  ועדת  תאשר  שאותה  התמיכה,  בקשת  במסגרת  להלן  כמפורט  עבודה  תכנית  יגיש  התמיכה  מבקש  )א( 
הוועדה לא תכיר בהוצאות מופרזות בלתי סבירות; 

קבעה הוועדה כי תכנית העבודה או חלקה, אינה מפורטת דיה כך שלא מתאפשרים יישום האמור במבחנים אלה  )ב( 
או שאינה מאפשרת בדיקה ופיקוח מספקים על מתן התמיכה או ביצוע הפעילות הנתמכת, לא יהיה המוסד זכאי 

לתמיכה או חלקה, לפי החלטת ועדת התמיכות, עד תיקון התכנית להנחת דעת הוועדה; 

למוסד יתאפשר תיקון התכנית כל עוד לא התקבלו החלטות סופיות על חלוקת התמיכות; סברה הוועדה כי רמת  )ג( 
הפירוט של תכנית עבודה שהוגשה לה אינה מספקת כאמור, או שהוצאות שהוצהרו או שבוצעו הן בלתי סבירות 

ביחס לפעילות תנמק את קביעתה, והמוסד יוכל לעיין בהחלטה זו; 

הוועדה תשקול את עמדתה ביחס לסעיפים שונים בתכנית בכפוף לתרומתם לנושאי התמיכה ולתחומים שהוגדרו  )ד( 
בסעיף 5 לרבות על בסיס התייחסות הרשות המקומית שבקרבה הגרעין פועל, ככל שניתנה.

תכנית העבודה תתייחס לפעילות שבוצעה ממועד תחילת מבחנים אלה. )ה( 

תכנית עבודה לפעילות הגרעין בקרב תושבי הרשות המקומית הקולטת אשר ביצועה החל במועד תחילת מבחנים  )ו( 
אלה תכלול את הפרטים שלהלן:

אופי הפעילות המתוכננת, פירוט תאריכי פעילות, שעות פעילות, מיקום הפעילות והמקומות שבהם היא   )1(
מתבצעת, התכנים ורשימת הנושאים שבהם יעסקו הפעילויות;

מספר המשתתפים הצפוי בתכנית מקרב חברי הגרעין ומקרב התושבים; מספר המשתתפים בפעילות לא   )2(
יפחת מ–15 משתתפים, ולעניין פעילות בית פרטי - 10 משתתפים;

עלות הפעילות, הגופים השותפים בארגון הפעילות ובמימונה וסכומי ההשתתפות, מקורות מימון מגבייה   )3(
של דמי השתתפות;

מדדים להערכת תרומת הפעילות.  )4(

תכנית עבודה לפעולות ארגון גיבוש וניהול לחברי הגרעין אשר ביצועה החל במועד תחילת מבחנים אלה , תכלול  )ז( 
את הפרטים שלהלן:

לפי  בפעילותם  הגרעין  חברי  והדרכת  ריכוז  וכן  הגרעין  לחברי  והשתלמויות  הכשרה  ליווי,  מערך  קיום   )1(
מבחנים אלה; בתכנית יפורטו מועדי המפגשים, מקומם, משכם ותוכנם. לא תאושר תכנית הכוללת פחות 

משלושים ושש שעות פעילות מצטברות במהלך השנה;

קיום פעילות פנימית וייחודית להעצמת חברי הגרעין; התקציב לפעילות זו יינתן בעד הסעות, כיבוד, לינה,   )2(
שכירת אולם, בהתאם לעלויות מוכחות )לא יותר מ–10% מהעלות הכוללת(.

תכנית עבודה למוסדות ציבור שהם יזמי גרעינים משימתיים: )ח( 

יזם המעוניין לקבל תמיכה לצורך הקמת גרעינים משימתיים חדשים ולצורך ליווי גרעינים קיימים, יגיש תכנית   
עבודה באחד או יותר מנושאי פעילותו כמפורט להלן:

   ___________
http://www.moch.gov.il/shikum_vehitchadshut/shikum_shechunot/Pages/shikum_shechunot_history.aspx  10
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מאפייניהם,  בהקמתם,  או שמטפל  להקים  הגרעינים שבכוונתו  יפורטו  בתכנית   - גרעינים  הקמת  לעניין   )1(
מקומם, מספר החברים המתוכנן;

לעניין ליווי גרעינים - בתכנית יפורטו הגרעינים שמלווה יזם הגרעינים המשימתיים, תכנית הליווי, בעלי   )2(
תפקידים ומשימותיהם; 

לעניין הכשרות לחברי גרעינים ובעלי תפקידים בהם - תכנית ההכשרה, מועדיה ומרכיביה;  )3(

פעולות לגיבוש גרעינים, פרסום ושיווק;  )4(

עלות הפעילות והגופים השותפים בארגון הפעילות ובמימונה;  )5(

מדדים להערכת תרומת הפעילות.  )6(

נהלים  .11

לבקשת התמיכה יצורפו מסמכים אלה: )א( 

)1(  מסמכים וטפסים להגשת בקשת תמיכה; 

תכנית פעילותו הכוללת של המוסד לשם בדיקת התאמתה למטרות התמיכה ולתנאיה, ולמניעת כפל תמיכה;   )2(

ביצוע  דוחות  לפי  יועבר  כדין,  הוועדה  בידי  לו  שאושרה  המוסד  של  פעילותו  בעד  המשרד  תמיכת  תשלום  )ב( 
שהמוסד יגיש לתקופת התשלום, וכנגד הוכחת הוצאות בפועל בעד הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, וכן 

בהתאם לנהלים הקבועים לתשלום בקשות תמיכה שבמשרד ולפי הנוהל;

מקום שבו נמצא כי הפעילות המדווחת בידי המוסד אינה מתקיימת במלואה - יחולו הוראות הנוהל; )ג( 

גרעין מעורב  לא תינתן תמיכה לגרעין המעורב בפעילות מפלגתית כלשהי, ארצית או מקומית; הוברר כי היה  )ד( 
בפעילות מפלגתית כאמור, תיחשב התמיכה כאילו ניתנה שלא כדין, כמשמעה בנוהל;

)ה(  הפעילות החברתית הנעשית בהתנדבות בידי חברי הגרעין והנתמכת לפי מבחנים אלה תהיה מובחנת מפעילותם 
במסגרות חינוכיות וקהילתיות אחרות.

ביטול  .12

מבחנים לצורך תמיכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה11 - בטלים.  

תחילה   .13

תחילתם של מבחנים אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(.  

כ"ז בשבט התשע"ח )12 בפברואר 2018(
)803-35-2017-000047(

                   אורי אריאל
שר החקלאות ופיתוח הכפר    ___________

11  י"פ התשע"ו, עמ' 10224.

מבחנים למתן תמיכות של המשרד לשירותי דת למוסדות ציבור העוסקים בפיתוח של בתי עלמין לקבורה חלופית
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם להוראות סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי 
לממשלה, מתפרסמים בזה מבחנים למתן תמיכות של המשרד לשירותי דת )להלן - המשרד( למוסדות ציבור העוסקים 

בפיתוח של בתי עלמין לקבורה חלופית, כמפורט להלן: 

תקנה תקציבית: 22-01-03-07

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה(, תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד לפיתוח בתי עלמין לקבורה  )א( 
חלופית, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה  )ב( 
השונים.

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

2  י"פ התשע"ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע"ד, עמ' 472; התשע"ה, עמ' 658 ועמ' 8220; ; התשע"ו, עמ' 10192.
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יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה  תשקול  לתמיכה,  ובקשה  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
שוויוני, אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.

כל שיקוליה של הוועדה יהיה ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש, לפי נסיבות העניין;  )ד( 
הוועדה תנמק את החלטותיה.

הגדרות  .2

במבחנים אלה -  

"בית עלמין אזורי" - בית עלמין המיועד לתת שירותי קבורה אזרחית בעבור תושבי היישובים המשורתים ברדיוס של 
40 ק"מ מבית העלמין;

"בית עלמין אזרחי" - בית עלמין המצוי במקרקעין שייעודם, על פי תכנית בניין העיר )התב"ע( התקפה, לשמש כבית 
עלמין אזרחי;

תכנונית  תכנית  למשרד  לגביהם  הגיש  הציבור  שמוסד  הקבורה  יחידות  מספר   - המתוכננות"  הקבורה  "יחידות 
וכלכלית מפורטת לטווח של עד 10 שנים בניכוי יחידות הקבורה הקיימות בשטח, ככל שקיימות, ובלבד שלא 

יעלה על מספר מקומות הקבורה הנדרשים;

"יחידות קבר בקבורת סנהדרין בלא גישה" - יחידות קבר בקבורת סנהדרין בכוכים הגבוהים מ–3 שורות, שלא קיימת 
אליהן גישה קבועה באמצעות מרפסת ומדרגות או באמצעי מתאים אחר המונגש לאנשים עם מוגבלות; 

"יישובים משורתים" - כלל היישובים הסובבים את בית העלמין ברדיוס של 40 ק"מ, שמוסד הציבור עתיד להעניק 
לתושביהם שירותי קבורה אזרחית; לעניין זה, מועצה אזורית תחושב כיישוב משורת אחד שאוכלוסייתו היא כלל 

תושבי המועצה, ובלבד שרוב תושבי המועצה האזורית מתגוררים ברדיוס שאינו עולה על 40 ק"מ מבית העלמין;

"מוסד ציבור" - כמשמעו בסעיף 3א לחוק, שהוא תאגיד לענייני קבורה כמשמעו בתקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית 
לענייני  תאגידים  רישוי  תקנות   - )להלן  התשנ"ט-31998  קבורה(,  נוהלי  וקביעת  קבורה  לענייני  תאגידים  )רישוי 

קבורה(; 

"מספר מקומות הקבורה הנדרשים" - 0.5% מסך האוכלוסייה המתגוררת ביישובים המשורתים על ידי מוסד הציבור, לפי 
הנתונים המפורסמים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיפורטו בנספח לבקשת התמיכה; בחישוב זה לא יילקחו 
בחשבון יישובים שבתחומם מצוי בית עלמין מקומי הזמין לקבורה אזרחית, ומופיע ברשימה המפורסמת באתר המשרד 
בכתובת: https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/civil_burial/he/revised_civil_tatu_table_11.09.17.pdf )להלן 

- הרשימה המפורסמת באתר המשרד(;

"קבורה צפופה" - קבורה בצפיפות העולה על 640 יחידות קבורה לדונם, אך לא עולה על 1,200 יחידות קבורה לדונם; 
לעניין זה לא יבואו בחשבון יחידות קבר בקבורת סנהדרין בלא גישה;

יבואו בחשבון  לא  זה  לעניין  לדונם;  קבורה  יחידות   1,200 קבורה בצפיפות העולה על   - גבוהה"  "קבורה בצפיפות 
יחידות קבר בקבורת סנהדרין בלא גישה.

מטרות התמיכה  .3

הקמת בתי עלמין אזוריים חדשים לקבורה אזרחית חלופית.  )א(  

הכשרתם של בתי עלמין מקומיים קיימים לקבורה אזרחית, כך שיוכלו לשמש כבתי עלמין אזוריים.  )ב(  

תנאי סף  .4

לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי מוסד ציבור )להלן - המוסד( שמתקיימים בו תנאי סף אלה:  

המוסד עוסק בקבורה אזרחית חלופית, ובקשתו היא בעד בית העלמין שהוא מפעיל או שהמוסד מחזיק בשטחים   )1(
המיועדים לקבורה אזרחית ובכוונתו להפעילם למטרה זו; 

להגיש  יוכל  כאמור  ניסיון  בלא  מוסד  גם  האמור  אף  על  הקבורה;  בתחום  ופעיל  לפחות  שנתיים  קיים  המוסד   )2(
בקשה, ובלבד שיצרף לבקשתו ביטחונות וערבויות בגובה 5% מסכום התמיכה או 100,000 שקלים חדשים, הגבוה 

מביניהם, לצורך הבטחת ביצוע הפרויקט לפי הוראות סעיף קטן )12( במועד שאליו התחייב.

    ___________
3  ק"ת התשנ"ט, עמ' 177.
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)רישוי תאגידים  לו כדין לפי תקנות הזכות לקבורה אזרחית חלופית  למוסד רישיון תאגיד קבורה בתוקף, שניתן   )3( 
לענייני קבורה וקביעת נוהלי קבורה(, התשנ"ט-41998, והוא עומד בתנאי רישיון זה; במקרה של הקמת בית עלמין 
חדש, יהיה זכאי לתמיכה גם מוסד שאינו מחזיק ברישיון קבורה אלא באישור עקרוני למתן רישיון קבורה מהמשרד; 

למוסד זיקה לקרקע כהגדרתה בתקנה 4)א()2( לתקנות רישוי תאגידים לענייני קבורה )להלן - זכות במקרקעין(,   )4(
ובלבד שייעודה של הקרקע היא לקבורת נפטרים לפי כל דין; למען הסר ספק, במקרה של הקצאה על ידי הרשות 
המקומית ייעשה הדבר לפי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים בלא תמורה או בתמורה סמלית, שקבע המנהל הכללי 
של משרד הפנים, בחוזר מס' 5/2001, מיום כ"ד באלול התשס"א )12 בספטמבר 2001(, שפורסם באתר משרד הפנים, 

 ;)http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/200105.pdf :על עדכוניו )בכתובת

המוסד מדווח בקביעות למוסד לביטוח לאומי על כל גביית כספים שהותרה בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי   )5(
)דמי קבורה(, התשל"ו-51976 )להלן - תקנות דמי קבורה(, או שהתחייב למוסד לביטוח לאומי לעשות כן אם טרם 

גבה כספים כאמור; 

המוסד מבצע רישום של מכירת נחלות קבר בחיים באמצעות מערכת ממוחשבת המאפשרת מעקב ובקרה, או   )6(
שהתחייב למשרד לעשות כן; 

כל הכספים המתקבלים ממכירת חלקות קבר בחיים משמשים אך ורק לפיתוח בית העלמין, ומתנהלים בחשבון   )7(
בנק נפרד מחשבון הבנק שבו מתנהלים כספי הפעילות השוטפת של המוסד;

)8( המוסד התחייב, במסגרת מסמך חתום על ידו שיגיש למשרד או במסגרת ההסכם שלו עם המוסד לביטוח לאומי, 
את שמות  ויפרט  העלמין,  מבית  ק"מ   40 ברדיוס  המקומיות  הרשויות  כלל  של  לתושבים  קבורה  שירותי  לספק 

היישובים בנספח לבקשה; 

תחום בית העלמין האזרחי החלופי שמפעיל המוסד, מרוחק ברדיוס של 30 ק"מ לכל היותר מיישובים שמספר    )9(
תושביהם הכולל הוא 20,000 לפחות, ושאינם נכללים ברדיוס מקביל של בית עלמין אזרחי חלופי אחר;

המוסד צירף התחייבות הן מטעמו והן מטעם הגוף שהקצה לו את הקרקע כי בית העלמין נכון להיות מוכרז על   )10(
ידי השר לשירותי דת כבית עלמין אזורי לקבורה אזרחית חלופית לפי כל דין;

בית  בעבור  מפורטת  וכלכלית  תכנונית  תכנית  הכוללת  מוגדרת  עבודה  תכנית  המשרד  לאישור  הגיש  המוסד   )11(
העלמין שבעדו מבוקשת התמיכה; על התכנית להכיל מספר מספיק של מקומות קבורה בעבור מקומות הקבורה 

הנדרשים לפחות, לטווח של עד 10 שנים מיום בקשת התמיכה; 

זו,  המוסד הגיש למשרד מסמך שבו מפורטות העבודות שבכוונתו לבצע במהלך השנתיים הקרובות; במסגרת   )12(
לעניין בתי עלמין שאינם עומדים בהגדרה "קבורה בצפיפות גבוהה", המוסד יתחייב להקים 20% לפחות ממספר 
מקומות הקבורה הנדרשים בתוך שנתיים מיום קבלת אישור הזכאות לתמיכה; ואולם לעניין בתי עלמין העומדים 
בהגדרה "קבורה בצפיפות גבוהה", המוסד יתחייב להקים 10% לפחות ממספר מקומות הקבורה הנדרשים בתוך 
שנתיים מיום קבלת אישור הזכאות לתמיכה ובלבד שיחידות קבורה אלה, יעמדו גם הן בהגדרת "קבורה בצפיפות 

גבוהה"; 

לענין סעיף זה, הגוף יידרש לצרף לבקשתו אישור הנדסי לביצוע הפרויקט במועד שאליו התחייב, וזאת לצורך   
הוכחת יכולת הגוף להשלים הקמת בית עלמין באופן שיאפשר לגוף להתחיל לקבור בשטח בית העלמין בתוך 
הוכחת  באמצעות  שתהיה  יכול  כאמור  המוסד  יכולת  הוכחת  לתמיכה;  הזכאות  אישור  קבלת  מיום  שנתיים 

מקורות כלכליים עצמאיים, או באמצעות שיטה של "מכרז הפוך" וכיוצא בכך; 

לצורך עמידה בתנאי סף זה, על תכנית העבודה והוכחת יכולתו של הגוף להשלמה כאמור, להיות מאושרות על   
ידי אגף קבורה בתיאום עם אגף פיקוח ובקרה במשרד; 

המוסד דיווח למשרד על הכנסותיו, אם קיימות כאלה; לעניין זה, "הכנסה" - הכנסה שהתקבלה במוסד הציבור   )13(
מכלל המקורות המפורטים להלן: 

מכירת נחלת קבר בחיים לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-61971; )א( 

מכירת נחלת קבר בשטחים מוגדרים או בבית עלמין סגור כמשמעותם בתקנה 3 לתקנות דמי קבורה, שמפעיל  )ב( 
המוסד;

מכירת נחלת קבר למי שאינו תושב ישראל; )ג( 

    ___________
4  ק"ת התשנ"ט, עמ' 177.

5  ק"ת התשל"ו, עמ' 2674. 

6  ס"ח התשל"א, עמ' 130. 
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תשלומים המתקבלים בעבור פעולות שנעשו על ידי המוסד בתחומי בית העלמין, כגון תשלום מקבלני מצבות; )ד( 

תרומות; )ה( 

תמיכות ממשרדי ממשלה אחרים או מרשויות מקומיות; )ו( 

רווחים כספיים מהכנסות כאמור בפסקאות )1( עד )6(, שהצטברו בחשבונות מוסד הציבור עד מועד הגשת הבקשה. )ז( 

חלוקת התמיכה  .5

הניקוד יינתן לכל אחד ממבקשי התמיכה על פי מפתח שייקבע לפי מספר יחידות הקבורה המתוכננות בבית העלמין   
כפי שנכללו בתכניות הפיתוח שהוגשה על ידו, באופן המפורט להלן: 

בשלב הראשון יחושב סך הנקודות לכל גוף כלהלן:   )1(

בעד בית עלמין שבו מספר מקומות הקבורה הפנויים הוא עד 10% ממקומות הקבורה הנדרשים, לרבות בית  ) א( 
עלמין חדש, יינתנו 2 נקודות בעבור כל יחידת קבורה מתוכננת;

ממקומות  על 30%  עולה  אינו  אך  מעל 10%  הוא  הפנויים  הקבורה  מקומות  מספר  עלמין שבו  בית  בעד  ) ב( 
הקבורה הנדרשים, יינתנו 1.7 נקודות בעד כל יחידת קבורה מתוכננת;

ממקומות  על 50%  עולה  אינו  אך  מעל 30%  הוא  הפנויים  הקבורה  מקומות  מספר  עלמין שבו  בית  בעד  ) ג( 
הקבורה הנדרשים, יינתנו 1.4 נקודות בעד כל יחידת קבורה מתוכננת;

בעד בית עלמין שבו מספר מקומות הקבורה הפנויים עולה על 50% ועד 100% ממקומות הקבורה הנדרשים,  ) ד( 
תינתן 1 נקודה בעד כל יחידת קבורה מתוכננת;

בשלב השני, אם יחידות הקבורה שהמוסד יקים לפי סעיף 4)12( נעשות במסגרת של קבורה צפופה, יוכפל הניקוד   )2(
הנזכר בעד כל יחידת קבר ב–1.3;

אם יחידות הקבורה שהמוסד יקים לפי סעיף 4)12( נעשות במסגרת של קבורה בצפיפות גבוהה, יוכפל הניקוד   
הנזכר בעד כל יחידת קבר ב–2;

בשלב השלישי יחושב היקף התמיכה הכולל למוסד לפי מבחנים אלה, כחלקו היחסי של המוסד בכלל הניקוד   )3(
שניתן לפי סעיף קטן זה, ובלבד שסכום התמיכה לא יעלה על 5,000,000 שקלים חדשים לכל מוסד; 

בפסקה זו, "מקומות קבורה פנויים" - מקומות קבורה בבית עלמין קיים המיועדים לקבורה אזרחית חלופית שלא   )4(
קברו בהם ולא נמכרו במסגרת מכירה בחיים.

סייגים  .6

התמיכה לפי מבחנים אלה תחולק בכפוף לסייגים שלהלן:   

מוסד שמספר הקברים הפנויים בתחום בית העלמין שבאחריותו עולה על מספר מקומות הקבורה הנדרשים, לא  )א( 
יוכל להגיש בקשה לפי מבחנים אלה; 

יישוב שבתחומו מצוי בית עלמין מקומי הזמין לקבורה אזרחית לפי האמור ברשימה המפורסמת באתר המשרד,  )ב( 
לא יחושב כיישוב משורת לעניין מקומות הקבורה הנדרשים; 

יישוב משורת יחושב לבית עלמין אחד בלבד; )ג( 

יישוב שנרשם כיישוב משורת על ידי יותר מגוף קבורה אחד, יחושב כיישוב משורת של בית העלמין הנותן שירות  )ד( 
לאוכלוסייה גדולה יותר, ובלבד שהמרחק בין היישוב לבית העלמין אינו עולה על 40 ק"מ;

אם שני בתי עלמין או יותר שלגביהם הוגשו בקשות, מכסים ביישוביהם המשורתים 90% מכמות האוכלוסייה  )ה( 
המתגוררת ביישובים משורתים של בית עלמין שנמצא ביניהם ומוסיפים עליו עוד יישובים, יחושבו היישובים 

המשורתים לבתי עלמין אלה ולא לבית העלמין הנמצא ביניהם;

אם יימצא יישוב שלא הוגשה לגביו בקשה מצד גופי הקבורה, היישוב יצורף לרשימת היישובים המשורתים של  )ו( 
מוסד הציבור הקרוב ביותר לפי הנתונים שהוגשו למשרד, ובלבד שהמרחק מהיישוב לבית העלמין אינו עולה על 

50 ק"מ;

מועצה אזורית תחושב כיישוב משורת אחד שאוכלוסייתו היא כלל תושבי המועצה; לעניין זה יחושבו היישובים  )ז( 
המשורתים לפי בית העלמין הקרוב ביותר בעבור רוב תושבי המועצה האזורית;
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את  קיים  וכן   ,)12(4 סעיף  לפי  הקבורה  יחידות  להקמת  באשר  בהתחייבותו  עמד  שהמוסד  ואף  שנים,   5 חלפו  )ח( 
התחייבותו לספק שירותי קבורה לתושבי היישובים המשורתים לפי מסמכי הבקשה, והתפוסה בבית העלמין, 
לרבות מכירות מחיים, אינה עולה על 50% מיחידות הקבורה שהוקמו לפי סעיף 4)12(, יוכל המוסד להגיש בקשה 
מיוחדת למשרד כדי לקבל פטור או הפחתה, לפי העניין, ביחס להתחייבותו להקים את מספר יחידות הקבורה 

המתוכננות, בלא שיידרש להחזר התמיכה;

לא תינתן תמיכה העולה על גובה הבקשה או על עלות הביצוע כפי שתוכח להנחת דעת המשרד, או על 90%  )ט( 
מעלות העבודות להקמת בית העלמין לפי סעיף 4)12(, הנמוך ביניהם; 

התמיכה מיועדת לכיסוי העלויות האלה בלבד: תכנון והליכי רישוי )עד 10% מסכום התמיכה(; פיקוח )עד 5%  )י( 
מסכום התמיכה(; הכשרת שטח, גידור, בניית קירות תמך, עלויות מורשה נגישות, יציקות לחלקות קבר שדה וכן 
תבניות קבר להכנת קברי מכפלה או מבנים לקבורה בקומות, והכול לפי תכנית העבודה שתאושר על ידי המשרד; 
ככל שעבודות אלה יושלמו וייוותרו כספים לטובת המוסד, יוכל המוסד לפנות למשרד בבקשה לבצע עבודות 

נוספות בבית העלמין; 

לעניין זה יאושרו רק עבודות נוספות שקיבלו אישור מראש ובכתב מהמשרד, שיבוצעו בתוך תחום בית העלמין בלבד;   

לעניין תמיכה בעד עלויות תכנון ופיקוח להתאמות נגישות, על המוסד להציג לפני המשרד תכניות שהוכנו על   
ידי מורשה נגישות, כתנאי לאישור התמיכה כאמור. 

בכל מקרה לא יעלה שיעור תמיכת המשרד בעלות הבנייה והפיתוח על 90% מהעבודות להקמת בית העלמין לפי  )יא( 
סעיף 4)12(. 

הגשת בקשות    .7

גבי טופס הבקשה  גבי הטפסים שיפרסם לצורך כך המשרד; על  יידרשו להגיש את הבקשות על  כל המוסדות  )א( 
או  פיתוח בתי העלמין שבבעלות המוסד  ורק לעבודות  ישמשו אך  כי כספי התמיכה  יצהירו מורשי החתימה 
שבאחזקתו, לפי מבחנים אלה ולפי תכנית העבודה המאושרת, וכי כספים אלה ינוהלו במשק כספי נפרד ובחשבון 

בנק נפרד; למען הסר ספק, כספי התמיכה לא יוכלו לשמש למימון הוצאות הנהלה וכלליות. 

מוסד הציבור מבקש התמיכה יצרף לבקשת התמיכה את כל המסמכים כמפורט להלן: )ב( 

תכנית עבודה המתייחסת לעבודה המתוכננת להתבצע בשנות התמיכה, בחתימת מורשה החתימה של   )1(
מוסד הציבור וכן חתימת המהנדס שמלווה את מוסד הציבור, שתאושר על ידי אגף הקבורה במשרד;

אסמכתאות בנוגע לעלות ביצוע העבודה לפי תכנית העבודה; אם טרם בוצעה התקשרות יש לצרף הצעות   )2(
מחיר לביצוע עבודות הפיתוח, שיאושרו על ידי המשרד; 

פירוט כלל המקורות הכספיים למימוש התכנית.  )3(

יאושרו לתשלום רק עבודות המופיעות בתכנית העבודה שצורפה לבקשת התמיכה; אם במהלך ביצוע העבודות,  )ג( 
יבקש הגוף לשנות מתכנית העבודה או להוסיף עליה, עליו לקבל את אישור אגף קבורה במשרד לשינוי המבוקש, 

בכתב ומראש; בכל מקרה לא ייווסף כל סכום מעבר לסכום הנוסף שאושר. 

אם מדובר בבקשה להקמת בית עלמין חדש, יידרש המוסד לצרף לבקשתו גם אסמכתאות שיוכיחו את יכולתו  )ד( 
הכלכלית להשלים הקמת בית עלמין באופן שיאפשר למוסד להתחיל לקבור בשטח בית העלמין בתוך שנתיים 

ממועד קבלת אישור התמיכה. 

ועדת התמיכות תקבע את גובה הסכום שלו זכאי המוסד, מתוך סכום התמיכה הכולל לפי מבחנים אלה.  )ה( 

ועדת התמיכות תהא רשאית לקזז או לשלול את כספי התמיכה של מוסד שלא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם  )ו( 
למסמכים שהגיש. 

העברת התשלום בפועל  .8

תנאי להעברת תשלום בפועל הוא דוחות ביצוע, לרבות כתב כמויות מפורט; נוסף על כך יידרש המוסד להעביר  )א( 
כי  יודגש  המשרד;  ידי  על  שאושרה  התמיכה  בגובה  הפיתוח  לעבודות  המתייחסות  מפורטות  מס  חשבוניות 
חשבוניות אלה יהיו חתומות בידי מורשי החתימה של המוסד ובידי המהנדס או ההנדסאי שהכין את תכנית 

העבודה ופיקח על ביצועה. 

לאחר העברת החשבוניות החתומות כאמור, יועברו החשבוניות לאישור נציג המשרד; התשלום בפועל יועבר רק  )ב( 
לאחר בדיקה ולפי שיקול דעתו של אגף הקבורה במשרד, ובשלבים המפורטים בסעיף קטן )ג(. 
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שלבי העברת תשלום סכום התמיכה יהיו כמפורט להלן: )ג( 

יועברו לידי המוסד לאחר שיעביר למשרד  )להלן - השלב הראשון(,  עד 50% מסכום התמיכה המאושר   )1(
חשבוניות מס מקוריות או נאמנות למקור כנגד הוצאות שהוציא; התמיכה שתינתן במסגרת שלב זה היא 
עד לסכום של 90% מסך עלות העבודות שבוצעו עד לשלב זה, כפי שפורט בבקשה ובאסמכתאות שצורפו 
בוצעו  דיווחי המוסד  לפי  ניתנה התמיכה  כי הפעולות שבעדן  וידא  ולאחר שמפקח מטעם המשרד  לה, 

בשטח, בהיקף ובאופן המתאימים לאמור במבחנים אלה; 

25% נוספים מסכום התמיכה המאושר )להלן - השלב השני( יועברו לידי המוסד לאחר שיעביר למשרד   )2( 
חשבוניות מס מקוריות או נאמנות למקור כנגד הוצאות שהוציא, וכן אישור הנדסי המאשר ביצוע בפועל 
של 75% מכלל עלות העבודות שלגביהן הוגשה הבקשה; התשלום יינתן בעד עבודות שלא מומנו במסגרת 

השלב הראשון של סכום התמיכה כאמור לעיל; התצהיר יכלול פירוט לגבי אלה:

סוגי העבודות אשר בוצעו, בהתאם לנושאים שפירט המבקש כפי שהוצהר בבקשת התמיכה; )א( 

עלויות העבודות כאמור; )ב( 

התשלום בפועל ששולם בעד העבודות כאמור, ככל ששולם;  )ג( 

שימציא  לאחר  המוסד  לידי  יועברו  השלישי(  השלב   - )להלן  המאושר  התמיכה  מסכום  הנותרים   25%  )3(
למשרד דוח ביצוע סופי הכולל, בין השאר:

בבקשת  המבקש  שפירט  לנושאים  בהתאם  בוצעו,  אשר  העבודות  סוגי  יפורטו  שבו  מהנדס,  אישור  )א(  
התמיכה, עלויות העבודות שפורטו כאמור, והתשלום בפועל ששולם בעד העבודות, ככל ששולם;

אישור מרואה חשבון, המאשר כי המבקש שילם בפועל למבצעי העבודה את הסכומים שהועברו לו  )ב(  
במסגרת התשלום הראשון והשני; 

יצורפו חשבוניות מס מקור או נאמנות למקור; )ג(  

אישור מטעם גורם מוסמך במשרד, אשר ביקר בשטח, כי עבודות הפיתוח הושלמו בהתאם לבקשת התמיכה. )ד(  

14 ימים לאחר העברת התשלום במסגרת השלב השלישי לידי המוסד, יעביר המוסד אישור מרואה חשבון כי  )ד( 
המוסד שילם בפועל למבצעי העבודה את הסכומים שהועברו לו במסגרת התשלום השלישי. 

חלפו 24 חודשים מיום אישור התמיכה בידי ועדת התמיכות והמוסד לא עמד בתנאי הזכאות לקבלת תשלום, תבוטל  )ה( 
זכאות המוסד מבקש התמיכה, ויהיה עליו להשיב למשרד את מלוא הסכומים שהועברו אליו, לפי הוראות הנוהל; 

על אף האמור לעיל, אם שוכנעה ועדת התמיכות כי העיכוב נגרם מסיבות שאינן תלויות במוסד, ושהמוסד לא   
זה בזמן בקשת התמיכה - תקופת העיכוב הנוגעת לעניין לא תיחשב לעניין  ייגרם עיכוב  כי  יכול לשער  היה 
זה; לכל שלב משלבי ביצוע התשלום כאמור יצרף המבקש מכתב בקשה המופנה למשרד, חתום על ידי מורשה 

חתימה מטעם המבקש, שבו מצוין סך כל התשלום הנדרש ביחס לאותו שלב. 

המשרד רשאי לבקש כל מסמך נוסף שיראה לנכון כדי לבסס את החלטתו לפני מתן ההוראה לתשלום. )ו( 

ביטול  .9

מבחנים למתן תמיכות של המשרד לשירותי דת למוסדות ציבור )תמיכות לפיתוח של בתי עלמין לקבורה חלופית(7 - בטלים.  

תחילה  .10

תחילתם של מבחנים אלה ביום חתימתם.   

כ"ט בשבט התשע"ח )14 בפברואר 2018(
)803-35-2017-000077(

        דוד אזולאי
השר לשירותי דת     ___________

7  י"פ התשע"ב, עמ' 155.
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הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: מסילת הברזל המזרחית - קטע חדרה - מחלף ג'לג'וליה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי   .1
הקרקע המתוארת בסעיף 5 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה )1( להגדרה "צורך 
לתשתית ציבורית" שבסעיף 2 לפקודה )להלן - מטרת הרכישה(, ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, 

בהתאם לפקודה.

התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.  .2

בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה   .3
למסור את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון   .4
דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-21964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד 
מסירת החזקה בה; התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה 
זו אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, 

בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .5

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים וחלקות אלה:  

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה אזורית דרום השרון72564512,683556

מועצה אזורית דרום השרון72584236,6671,344

4360,3496,537

44647,829298

עיריית כפר סבא ומועצה אזורית דרום השרון75026820,5512,865

11526,1632,209

1171,674471

11912,7223,996

מועצה מקומית ג'לג'וליה7510153,053282

3110,1279,147

3222,16310,027

מועצה מקומית ג'לג'וליה ומועצה אזורית דרום השרון75121133,6737,840

1224,2913,316

141,785262

155959

173,176985

217,9197,919

מועצה מקומית ג'לג'וליה ומועצה אזורית דרום השרון75222810,979642

1   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2   ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

עיריית כפר סבא7536834,7042,437

848,6151,062

858,603767

862,747659

905,4181,198

919,0121,123

9513,916805

9845,3251,042

10718,0124,623

1095,505375

מועצה אזורית דרום השרון7553241,1341,057

254,4824,478

262,0641,824

271,4041,354

281,343644

13925,45917,376

1411,0291,029

14230,4634,638

14370,56666,934

1448,7978,239

1455,5665,566

146196187

14773,725469

148289,4479,291

1491,787509

עיריית כפר סבא ומועצה אזורית דרום השרון755412,0551,054

63,229449

74,4022,518

82,118908

91,2201,220

104,7371,151

213,4441,176

223,5001,907

232,6571,999

404,4268
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

7554431,014489

442,6791,349

463,6101,659

476,7645,396

481,622985

49682298

502,5101,283

527,902151

מועצה אזורית דרום השרון1194,854368

1204,644645

1216,3031,394

1237,3941,292

1247,4131,492

עיריית כפר סבא ומועצה אזורית דרום השרון1281,396186

1291,34465

1313,0482,770

132818470

1333,2981,130

1343,1403,083

מועצה אזורית דרום השרון1355,810310

1398,523244

מועצה אזורית דרום השרון7556138,8376,581

145,29223

157,9613,801

166,0326,032

1713,6985,809

1824,32813,387

1910,0346,863

6620,454391

67347136

מועצה אזורית דרום השרון757992,6742,674

1025,87711,267

119,815661

12272,2564,409

1416,79016,790

מועצה אזורית דרום השרון758331,062531



5793 ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018 

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

758351,7781,697

67,2287,228

72,562,02710,469

מועצה אזורית דרום השרון7587155,88055,880

2100,76714,925

32,769151

43,5783,469

54,5684,568

10183,98426

13770,28860,627

1510,554229

1626,6592,028

171,294,45763,114

187,910164

204,3923,394

מועצה אזורית מנשה77143719,2156,704

4529,0208,893

497,7221,021

5047,886143

5490,71822,326

5596,95320,831

מועצה אזורית מנשה7715345,0605,060

373,467441

5681,3473,082

5757,4065,167

מועצה אזורית מנשה77182438,04638,046

54612,25522,057

5612,41412,414

מועצה אזורית מנשה77191519,87019,870

8896,0862,636

90854854

עיריית חדרה77222110,119543

5114,013110

662,9661,061

1054,093106
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

772212110,699194

12414,510119

1273,4513,440

1293,2231,254

1303,7703,770

1324,6971,414

133117,7316,645

עיריית חדרה7723619,2241,134

716,4674,956

819,1752,686

2410,1684,395

348,3792,403

3513,2955,231

369,5035

4050,10813,389

4130,4743,411

4251,8393,318

5410,1061,284

562,933416

5811,142186

מועצה אזורית מנשה7724842,1046,033

1238593

134,04223

מועצה אזורית מנשה77257392,2483,358

1115,5952,950

125,3473,054

עיריית טירה773291,320566

1011,78011,780

112,334710

12466379

139,1573,316

1410,44010,440

1517,3752,920



5795 ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018 

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

77322753,6082,011

286,5786,578

29857857

3012,70412,704

3127,16111,874

342,06438

382,906106

עיריית טירה77625716,2485,623

5813,0883,354

5920,6033,723

6010,6875,073

6326,7204,065

643,4821,329

659,2402,777

7012,498579

728,5122,192

734,4123,485

741,5321,532

7516,74416,744

עיריית טייבה ומועצה אזורית דרום השרון776311,6691,607

212,7451,992

1326,47670

143,4302,362

154,3784,059

1614,821748

1720,1091,044

1851,268332

321,167580

33812812

347,1011,280

359,952605

3617,389746

3711,0251,332



ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018  5796

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

7763399,5911,821

4032,2205,292

4126,6903,263

422,1062,106

632,904102

עיריית טירה7764295,90068

712,363335

7324,660819

8310,18152

845,2172,575

852,7641,663

8646,233420

937,6821,559

948,2662,561

957,0614,140

9614,15214,152

9711,0261,197

מועצה אזורית דרום השרון77672815,8476,650

299,2433,576

3012,79110,358

328,246747

339,48528

343,5342,606

351,9471,947

3610,3981,337

538,2252,357

548,4662,791

5513,955494

5613,545508

5714,149747

עיריית טירה776811,903289

725,72715,711

עיריית טייבה ועיריית קלנסווה782519,3351,864



5797 ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018 

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

782511103,56119,330

1820,5793,532

1920,5784,995

2017,6183,470

215,5191,083

2218,3494,321

231,6671,571

241,084677

254,6242,596

2633,5903,173

עיריית טייבה2843,57211,050

עיריית טייבה ועיריית קלנסווה291,1441,144

3017,47517,343

311,3311,331

3210,51810,518

3310,31310,313

3412,3722,042

עיריית טייבה7826120,99018,156

262,54710,532

84,544436

1710,6744,770

1817,5944,424

193,548739

203,807771

217,5551,259

2210,1754,860

עיריית טייבה7827125,00425,004

26,0411,757

39,294239

501,499805

518,889162

5215,5491,550

532,2661,216
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

78275424,6382,182

5511,7034,475

717,319208

עיריית טייבה782825136,7402,076

2711,0314,463

284,0244,024

291,300581

304,2613,691

316,3472,701

327,6741,381

667,333203

756,011180

761,8261,248

771,1281,006

781,012981

807,6451,474

עיריית טייבה78291811,0831,898

439,658302

449,501723

457,816825

4623,4973,113

5013,1595,251

513,9462,279

עיריית טייבה783116,3114,099

23,2502,048

32,4221,131

46,327671

52,968492

103,406372

10515,439303

עיריית טייבה783211,8991,823

22,686315

3499150



5799 ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018 

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

783244,9424,226

עיריית טייבה52,6161,749

612,4821,482

73,8933,060

1341,0964,558

144,4561,073

1511,5521,067

166,708750

176,699962

1817,3243,711

1944,6843,838

6714,902934

6812,551829

7557,2268,909

764,0801,003

עיריית טייבה7833114,16314,163

21,260926

39,6391,479

666,041984

2467,0262,296

2580,1411,400

263,179866

273,260928

עיריית טייבה783415,8521,102

228,5342,892

313,0982,429

2080,1712,502

211,710784

2215,83915,839

232,7561,667

247,58274

עיריית טייבה7835442,7756,584

1336,9272,164



ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018  5800

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

7835157,7153,604

1612,5895,152

171,7611,761

1810,4497,232

3014,8976,536

316,6493,673

328,1263,762

3311,0113,354

348,7272,866

3515,8285,635

3625,02310,911

עיריית טייבה7836146,5463,521

28,8532,442

825,8181,406

91,79859

2322,62714,068

עיריית טייבה7855112,20412,204

24,191893

51,292128

65,656943

78,96943

804,94563

8813,754127

מועצה אזורית מנשה789011114,439148

מועצה אזורית עמק חפר מועצה אזורית מנשה7891856,377225

מועצה אזורית עמק חפר80772817,3265,648

מועצה אזורית לב השרון816635,4704,628

45,156659

156,3903,382

1619,4949,002

2314,4486,612

249,7674,099

3471556



5801 ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018 

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

81664624,38050

486,1991,431

67269269

8939,40022,131

9412,7851,422

977,545777

10434,2994,157

מועצה אזורית עמק חפר8223225,963861

מועצה אזורית עמק חפר8224239,73837,871

335,0304,112

1714,622559

1812,7631,810

1913,2922,436

2013,5141,492

2113,09775

57152,6475,737

מועצה אזורית עמק חפר8226224,37724,377

3418,4103,883

410,9658,743

מועצה אזורית עמק חפר8445236,08336,083

גן יאשיה352,8012,953

גאולי תימן6187,0541,612

גן יאשיה719,1221,323

835,9101,459

מועצה אזורית עמק חפר930,82311,822

2112,7428,882

2237,09813,872

24214214

מועצה אזורית עמק חפר8447227,02821,990

גן יאשיה10672,58736,935

125,770487

13213,48318,220

מועצה אזורית לב השרון8451422,1532,153

431,9911,706
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

443,861140

569,0101,463

572,1891,797

586,3482,562

611,350100

62957957

63580545

644263

849,1571,427

871,250455

882,662575

1053,9752,727

1108,9732,826

11315,3343,101

116603603

1201,6581,436

13055,35011,353

13583,78210,124

1421,089112

1452,422299

148930102

151793109

15331,6667,568

מועצה אזורית לב השרון8460293,7253,535

316,1715,239

338,7932,685

3543,773276

3927,00415,775

מועצה אזורית לב השרון8462562363

7746,3301,055

7920,40827

8111,53549

9418,822285



5803 ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018 

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

עיריית טייבה ומועצה אזורית לב השרון846328,6674,502

3266266

520,7595,879

613,1195,220

74,204756

962,7292,983

1736,55829

232,27931

3322,4525,284

3561,58217,189

3721,7651,441

מועצה אזורית לב השרון8464559,73469

57304304

592,7991,978

61100100

6311,4196,933

6512,2675,589

692,16389

71933184

7231,99011,073

מועצה אזורית דרום השרון854514,7053,235

214,0554,231

5930,65613,962

6716,402858

מועצה אזורית דרום השרון8547631,44925,417

1049,56821,603

116,6746,337

25493,76730,656

מועצה אזורית דרום השרון854822,934331

412,770815

67,0301,259

7158,99337,408
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

85488387,63319,321

968,11835,528

10126,35226,978

117,1602,082

1219,37117,511

1314,449125

14180,514279

1597,715538

1620,5678,380

מועצה אזורית דרום השרון8549715,1954,146

12842,7781,226

מועצה אזורית דרום השרון8550211,770799

מועצה אזורית דרום השרון ועיריית כפר סבא152734380

מועצה אזורית דרום השרון8551216,68016,193

362,07820,820

67339,12927,460

מועצה אזורית עמק חפר8563227,61325,449

אומץ3194,67520,156

1910,8171,112

2012,133911

2111,610511

2213,90884

מועצה אזורית עמק חפר5319,58515,147

מועצה אזורית עמק חפר8565233,42613,035

אלישיב18109,4053,541

מועצה אזורית עמק חפר1925,9024,966

אומץ22544,1461,406

בחן86328456,75710,724

916,78416,624

10294,345899

143,784936

1664,44221,294

מועצה אזורית עמק חפר21499499



5805 ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018 

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

בחן8632233,0573,057

27140,99963,536

288,2883,307

3424,155280

3524,0751,254

מועצה אזורית עמק חפר863339,2857,538

881,36823,292

95,552516

יד חנה1025,4911,752

מועצה אזורית עמק חפר1134,6785,084

יד חנה13175,99626,753

מועצה אזורית עמק חפר1661,09912,837

18276,76911,863

196,1745,351

מועצה אזורית עמק חפר8634137,5696,497

529,2451,083

יד חנה101,051,687109,445

מועצה אזורית עמק חפר1113,5231,150

יד חנה12366,47934,451

יד חנה86351048,340630

להבות חביבה89204853,48630,206

727,3151,585

בלא שיפוט - אזור מושב אומץ810,17610,176

92,6222,622

108,1978,197

117,0067,006

להבות חביבה2069,3623,427

בלא שיפוט - אזור מושב אומץ212,1282,128

2213,7065,858

23122,67045,888

24466,85420,030

305,721450

32139,46826,091
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

להבות חביבה שדה יצחק892037129,27113,611

בלא שיפוט - אזור מושב אומץ3915,0352,532

4175,02326,060

42351,09755,074

להבות חביבה שדה יצחק4323,49112,700

בלא שיפוט - אזור מושב אומץ4511,4951,670

4681,20816,024

להבות חביבה שדה יצחק4816,90916,852

שדה יצחק8958411,0901,090

4261,6806,365

מועצה אזורית מנשה8960316,4776,826

שדה יצחק688,83918,424

737,69213,361

914,917943

מועצה אזורית מנשה176,5166,516

שדה יצחק1911,44910,477

מועצה אזורית מנשה20385,83210,508

שדה יצחק22282,47623,927

מועצה אזורית מנשה2340,1842,220

שדה יצחק2527,8041,382

37208,6806,504

עיריית כפר סבא9078210,7304,528

1215,7597,840

עיריית חדרה מועצה אזורית מנשה100182640462

118,271387

1225,45325,453

152,009119

1714,15911,790

198,9447,678

212,7252,687

224,5021,326

236,8241,237

279,0252,685

3412,4347,577



5807 ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018 

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

10018368,7601,348

4541,0541,880

5858,3175,978

עיריית חדרה100191838,4144,165

4028,1631,071

4121,3593,664

4229,12421,526

4312032

44944321

463,009154

488,040443

491,9331,009

51547293

5210,1806,675

531,858176

568,7584,114

591,321525

637,7294,381

7526,6012,768

777,577705

788,735317

791,114608

867,0763,332

עיריית חדרה100223654,9952,068

375,6865,686

3910,4672,404

512,556107

597,7916,740

עיריית חדרה מועצה אזורית מנשה100231613,612222

224,2061,686

2911,03011,030

3125,7642,760

3218,5283,027
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

עיריית חדרה מועצה אזורית מנשה10023336,1011,500

345,3424,354

3810,507184

413,40769

עיריית חדרה מועצה אזורית מנשה100243064,73964,739

33878871

עיריית חדרה10025181,7051,705

1928,1414,782

12740,19240,192

1292,9812,981

15130,2735,557

עיריית חדרה מועצה אזורית מנשה10028110,907223

252,3823,782

מועצה אזורית מנשה1002952,3842,210

815,396394

925,278680

114,996323

129,9881,728

141,270961

163,7521,442

17104,21823

2022,9861,399

216,5282,001

2329,01629,016

עיריית חדרה100304234,7186,043

עיריית חדרה100534185,8163,923

43696696

446,8835,760

4710,796622

5014,39610,907

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור10119146,2986,433

2183,78919,613

1827,25827,258

1912,355153



5809 ילקוט הפרסומים 7714, י"ב באדר התשע"ח, 27.2.2018 

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

10119227,9931,801

2315,9851,976

2415,985364

25255255

2613,12913,129

בלא שיפוט - אזור מאגרי מנשה101201246,0723,012

92,9202,920

102,318110

1238,8023,416

131,7451,745

151,6341,023

2112,7677,535

228,6855,201

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור1012139,148259

53,8303,830

69,1819,181

145,465105

13832,1701,398

33012,5272,381

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור101222520,4771,240

3215,772583

334,0001,369

3511,2911,362

21214,4449,308

34634,815258

3737,46860

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור1234837,4702,290

בלא שיפוט - אזור מאגרי מנשה97,8021,454

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור12349115,17915,179

בלא שיפוט - אזור מאגרי מנשה3311,0277,591

- החברה הלאומית  ישראל  נתיבי  חברת  פק/79 המופקד במשרדי  מס'  רכישה  מסומנת בתשריט  חטיבת הקרקע האמורה   *
לתשתיות תחבורה בע"מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה.

כ"ח בשבט התשע"ח )13 בפברואר 2018(
ישראל כ"ץ )חמ 3-2(      

    שר התחבורה והבטיחות בדרכים
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הודעה על הרשאה
לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943

פרויקט: מסילת הברזל המזרחית - קטע חדרה - מחלף ג'לג'וליה
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22)2( ו–)2ב( ו–22א לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 11943 )להלן - הפקודה(, 
ובהמשך להודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7714, התשע"ח, עמ' 5790, הרשיתי את חברת 
נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ )להלן - החברה( להשתמש בכל הסמכויות והזכויות שהוענקו 
לי או ליועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה, ולמלא את כל החובות שהוטלו עלי או על היועץ המשפטי לממשלה לפי 
הפקודה, למעט הסמכויות, הזכויות והחובות שהוטלו עלי לפי סעיפים 14 עד 14ד לפקודה, לצורך רכישת זכויות הבעלות 

בקרקע כמפורט להלן:

חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה אזורית דרום השרון72564512,683556

מועצה אזורית דרום השרון72584236,6671,344

4360,3496,537

44647,829298

עיריית כפר סבא ומועצה אזורית דרום השרון75026820,5512,865

11526,1632,209

1171,674471

11912,7223,996

מועצה מקומית ג'לג'וליה7510153,053282

3110,1279,147

3222,16310,027

מועצה מקומית ג'לג'וליה ומועצה אזורית דרום השרון75121133,6737,840

1224,2913,316

141,785262

155959

173,176985

217,9197,919

מועצה מקומית ג'לג'וליה ומועצה אזורית דרום השרון75222810,979642

עיריית כפר סבא7536834,7042,437

848,6151,062

858,603767

862,747659

905,4181,198

919,0121,123

9513,916805

9845,3251,042

   __________
1   ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

753610718,0124,623

1095,505375

מועצה אזורית דרום השרון7553241,1341,057

254,4824,478

262,0641,824

271,4041,354

281,343644

13925,45917,376

1411,0291,029

14230,4634,638

14370,56666,934

1448,7978,239

1455,5665,566

146196187

14773,725469

148289,4479,291

1491,787509

עיריית כפר סבא ומועצה אזורית דרום השרון755412,0551,054

63,229449

74,4022,518

82,118908

91,2201,220

104,7371,151

213,4441,176

223,5001,907

232,6571,999

404,4268

431,014489

442,6791,349

463,6101,659

476,7645,396

481,622985

49682298

502,5101,283

527,902151
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה אזורית דרום השרון1194,854368

1204,644645

1216,3031,394

1237,3941,292

1247,4131,492

עיריית כפר סבא ומועצה אזורית דרום השרון1281,396186

1291,34465

1313,0482,770

132818470

1333,2981,130

1343,1403,083

מועצה אזורית דרום השרון1355,810310

1398,523244

מועצה אזורית דרום השרון7556138,8376,581

145,29223

157,9613,801

166,0326,032

1713,6985,809

1824,32813,387

1910,0346,863

6620,454391

67347136

מועצה אזורית דרום השרון757992,6742,674

1025,87711,267

119,815661

12272,2564,409

1416,79016,790

מועצה אזורית דרום השרון758331,062531

51,7781,697

67,2287,228

72,562,02710,469

מועצה אזורית דרום השרון7587155,88055,880

2100,76714,925

32,769151

43,5783,469
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

54,5684,568

10183,98426

13770,28860,627

1510,554229

1626,6592,028

171,294,45763,114

187,910164

204,3923,394

מועצה אזורית מנשה77143719,2156,704

4529,0208,893

497,7221,021

5047,886143

5490,71822,326

5596,95320,831

מועצה אזורית מנשה7715345,0605,060

373,467441

5681,3473,082

5757,4065,167

מועצה אזורית מנשה77182438,04638,046

54612,25522,057

5612,41412,414

מועצה אזורית מנשה77191519,87019,870

8896,0862,636

90854854

עיריית חדרה77222110,119543

5114,013110

662,9661,061

1054,093106

772212110,699194

12414,510119

1273,4513,440

1293,2231,254

1303,7703,770

1324,6971,414

133117,7316,645
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

עיריית חדרה7723619,2241,134

716,4674,956

819,1752,686

2410,1684,395

348,3792,403

3513,2955,231

369,5035

4050,10813,389

4130,4743,411

4251,8393,318

5410,1061,284

562,933416

5811,142186

מועצה אזורית מנשה7724842,1046,033

1238593

134,04223

מועצה אזורית מנשה77257392,2483,358

1115,5952,950

125,3473,054

עיריית טירה773291,320566

1011,78011,780

112,334710

12466379

139,1573,316

1410,44010,440

1517,3752,920

77322753,6082,011

286,5786,578

29857857

3012,70412,704

3127,16111,874

342,06438

382,906106
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

עיריית טירה77625716,2485,623

5813,0883,354

5920,6033,723

6010,6875,073

6326,7204,065

643,4821,329

659,2402,777

7012,498579

728,5122,192

734,4123,485

741,5321,532

7516,74416,744

עיריית טייבה ומועצה אזורית דרום השרון776311,6691,607

212,7451,992

1326,47670

143,4302,362

154,3784,059

1614,821748

1720,1091,044

1851,268332

321,167580

33812812

347,1011,280

359,952605

3617,389746

3711,0251,332

399,5911,821

4032,2205,292

4126,6903,263

422,1062,106

632,904102

עיריית טירה7764295,90068

712,363335
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

77647324,660819

8310,18152

845,2172,575

852,7641,663

8646,233420

937,6821,559

948,2662,561

957,0614,140

9614,15214,152

9711,0261,197

מועצה אזורית דרום השרון77672815,8476,650

299,2433,576

3012,79110,358

328,246747

339,48528

343,5342,606

351,9471,947

3610,3981,337

538,2252,357

548,4662,791

5513,955494

5613,545508

5714,149747

עיריית טירה776811,903289

725,72715,711

עיריית טייבה ועיריית קלנסווה782519,3351,864

11103,56119,330

1820,5793,532

1920,5784,995

2017,6183,470

215,5191,083

2218,3494,321

231,6671,571
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

7825241,084677

254,6242,596

2633,5903,173

עיריית טייבה2843,57211,050

עיריית טייבה ועיריית קלנסווה291,1441,144

3017,47517,343

311,3311,331

3210,51810,518

3310,31310,313

3412,3722,042

עיריית טייבה7826120,99018,156

262,54710,532

84,544436

1710,6744,770

1817,5944,424

193,548739

203,807771

217,5551,259

2210,1754,860

עיריית טייבה7827125,00425,004

26,0411,757

39,294239

501,499805

518,889162

5215,5491,550

532,2661,216

5424,6382,182

5511,7034,475

717,319208

עיריית טייבה782825136,7402,076

2711,0314,463

284,0244,024

291,300581
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

7828304,2613,691

316,3472,701

327,6741,381

667,333203

756,011180

761,8261,248

771,1281,006

781,012981

807,6451,474

עיריית טייבה78291811,0831,898

439,658302

449,501723

457,816825

4623,4973,113

5013,1595,251

513,9462,279

עיריית טייבה783116,3114,099

23,2502,048

32,4221,131

46,327671

52,968492

103,406372

10515,439303

עיריית טייבה783211,8991,823

22,686315

3499150

44,9424,226

52,6161,749

612,4821,482

73,8933,060

1341,0964,558

144,4561,073

1511,5521,067
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

7832166,708750

176,699962

1817,3243,711

1944,6843,838

6714,902934

6812,551829

7557,2268,909

764,0801,003

עיריית טייבה7833114,16314,163

21,260926

39,6391,479

666,041984

2467,0262,296

2580,1411,400

263,179866

273,260928

עיריית טייבה783415,8521,102

228,5342,892

313,0982,429

2080,1712,502

211,710784

2215,83915,839

232,7561,667

247,58274

עיריית טייבה7835442,7756,584

1336,9272,164

157,7153,604

1612,5895,152

171,7611,761

1810,4497,232

3014,8976,536

316,6493,673

328,1263,762
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

78353311,0113,354

348,7272,866

3515,8285,635

3625,02310,911

עיריית טייבה7836146,5463,521

28,8532,442

825,8181,406

91,79859

2322,62714,068

עיריית טייבה7855112,20412,204

24,191893

51,292128

65,656943

78,96943

804,94563

8813,754127

מועצה אזורית מנשה789011114,439148

מועצה אזורית עמק חפר מועצה אזורית מנשה7891856,377225

מועצה אזורית עמק חפר80772817,3265,648

מועצה אזורית לב השרון816635,4704,628

45,156659

156,3903,382

1619,4949,002

2314,4486,612

249,7674,099

3471556

4624,38050

486,1991,431

67269269

8939,40022,131

9412,7851,422

977,545777

10434,2994,157
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

מועצה אזורית עמק חפר8223225,963861

מועצה אזורית עמק חפר8224239,73837,871

335,0304,112

1714,622559

1812,7631,810

1913,2922,436

2013,5141,492

2113,09775

57152,6475,737

מועצה אזורית עמק חפר8226224,37724,377

3418,4103,883

410,9658,743

מועצה אזורית עמק חפר8445236,08336,083

גן יאשיה352,8012,953

גאולי תימן6187,0541,612

גן יאשיה719,1221,323

835,9101,459

מועצה אזורית עמק חפר930,82311,822

2112,7428,882

2237,09813,872

24214214

מועצה אזורית עמק חפר8447227,02821,990

גן יאשיה10672,58736,935

125,770487

13213,48318,220

מועצה אזורית לב השרון8451422,1532,153

431,9911,706

443,861140

569,0101,463

572,1891,797

586,3482,562

611,350100

62957957
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

845163580545

644263

849,1571,427

871,250455

882,662575

1053,9752,727

1108,9732,826

11315,3343,101

116603603

1201,6581,436

13055,35011,353

13583,78210,124

1421,089112

1452,422299

148930102

151793109

15331,6667,568

מועצה אזורית לב השרון8460293,7253,535

316,1715,239

338,7932,685

3543,773276

3927,00415,775

מועצה אזורית לב השרון8462562363

7746,3301,055

7920,40827

8111,53549

9418,822285

עיריית טייבה ומועצה אזורית לב השרון846328,6674,502

3266266

520,7595,879

613,1195,220

74,204756

962,7292,983
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

84631736,55829

232,27931

3322,4525,284

3561,58217,189

3721,7651,441

מועצה אזורית לב השרון8464559,73469

57304304

592,7991,978

61100100

6311,4196,933

6512,2675,589

692,16389

71933184

7231,99011,073

מועצה אזורית דרום השרון854514,7053,235

214,0554,231

5930,65613,962

6716,402858

מועצה אזורית דרום השרון8547631,44925,417

1049,56821,603

116,6746,337

25493,76730,656

מועצה אזורית דרום השרון854822,934331

412,770815

67,0301,259

7158,99337,408

8387,63319,321

968,11835,528

10126,35226,978

117,1602,082

1219,37117,511

1314,449125

14180,514279
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

85481597,715538

1620,5678,380

מועצה אזורית דרום השרון8549715,1954,146

12842,7781,226

מועצה אזורית דרום השרון8550211,770799

מועצה אזורית דרום השרון ועיריית כפר סבא152734380

מועצה אזורית דרום השרון8551216,68016,193

362,07820,820

67339,12927,460

מועצה אזורית עמק חפר8563227,61325,449

אומץ3194,67520,156

1910,8171,112

2012,133911

2111,610511

2213,90884

מועצה אזורית עמק חפר5319,58515,147

מועצה אזורית עמק חפר8565233,42613,035

אלישיב18109,4053,541

מועצה אזורית עמק חפר1925,9024,966

אומץ22544,1461,406

בחן86328456,75710,724

916,78416,624

10294,345899

143,784936

1664,44221,294

מועצה אזורית עמק חפר21499499

בחן233,0573,057

27140,99963,536

288,2883,307

3424,155280

3524,0751,254

מועצה אזורית עמק חפר863339,2857,538

881,36823,292
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

95,552516

יד חנה1025,4911,752

מועצה אזורית עמק חפר1134,6785,084

יד חנה13175,99626,753

מועצה אזורית עמק חפר1661,09912,837

18276,76911,863

196,1745,351

מועצה אזורית עמק חפר8634137,5696,497

529,2451,083

יד חנה101,051,687109,445

מועצה אזורית עמק חפר1113,5231,150

יד חנה12366,47934,451

יד חנה86351048,340630

להבות חביבה89204853,48630,206

727,3151,585

בלא שיפוט - אזור מושב אומץ810,17610,176

92,6222,622

108,1978,197

117,0067,006

להבות חביבה2069,3623,427

בלא שיפוט - אזור מושב אומץ212,1282,128

2213,7065,858

23122,67045,888

24466,85420,030

305,721450

32139,46826,091

להבות חביבה שדה יצחק37129,27113,611

בלא שיפוט - אזור מושב אומץ3915,0352,532

4175,02326,060

42351,09755,074

להבות חביבה שדה יצחק4323,49112,700

בלא שיפוט - אזור מושב אומץ4511,4951,670

4681,20816,024
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

להבות חביבה שדה יצחק89204816,90916,852

שדה יצחק8958411,0901,090

4261,6806,365

מועצה אזורית מנשה8960316,4776,826

שדה יצחק688,83918,424

737,69213,361

914,917943

מועצה אזורית מנשה176,5166,516

שדה יצחק1911,44910,477

מועצה אזורית מנשה20385,83210,508

שדה יצחק22282,47623,927

מועצה אזורית מנשה2340,1842,220

שדה יצחק2527,8041,382

37208,6806,504

עיריית כפר סבא9078210,7304,528

1215,7597,840

עיריית חדרה מועצה אזורית מנשה100182640462

118,271387

1225,45325,453

152,009119

1714,15911,790

198,9447,678

212,7252,687

224,5021,326

236,8241,237

279,0252,685

3412,4347,577

368,7601,348

4541,0541,880

5858,3175,978

עיריית חדרה100191838,4144,165

4028,1631,071

4121,3593,664
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

100194229,12421,526

4312032

44944321

463,009154

488,040443

491,9331,009

51547293

5210,1806,675

531,858176

568,7584,114

591,321525

637,7294,381

7526,6012,768

777,577705

788,735317

791,114608

867,0763,332

עיריית חדרה100223654,9952,068

375,6865,686

3910,4672,404

512,556107

597,7916,740

עיריית חדרה מועצה אזורית מנשה100231613,612222

224,2061,686

2911,03011,030

3125,7642,760

3218,5283,027

336,1011,500

345,3424,354

3810,507184

413,40769

עיריית חדרה מועצה אזורית מנשה100243064,73964,739

33878871
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

עיריית חדרה10025181,7051,705

1928,1414,782

12740,19240,192

1292,9812,981

15130,2735,557

עיריית חדרה מועצה אזורית מנשה10028110,907223

252,3823,782

מועצה אזורית מנשה1002952,3842,210

815,396394

925,278680

114,996323

129,9881,728

141,270961

163,7521,442

17104,21823

2022,9861,399

216,5282,001

2329,01629,016

עיריית חדרה100304234,7186,043

עיריית חדרה100534185,8163,923

43696696

446,8835,760

4710,796622

5014,39610,907

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור10119146,2986,433

2183,78919,613

1827,25827,258

1912,355153

227,9931,801

2315,9851,976

2415,985364

25255255
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חלקהגוש
 שטח חלקה 
רשום במ"ר

שטח לרכישה 
יישובבמ"ר

101192613,12913,129

בלא שיפוט - אזור מאגרי מנשה101201246,0723,012

92,9202,920

102,318110

1238,8023,416

131,7451,745

151,6341,023

2112,7677,535

228,6855,201

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור1012139,148259

53,8303,830

69,1819,181

145,465105

13832,1701,398

33012,5272,381

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור101222520,4771,240

3215,772583

334,0001,369

3511,2911,362

21214,4449,308

34634,815258

3737,46860

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור1234837,4702,290

בלא שיפוט - אזור מאגרי מנשה97,8021,454

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור12349115,17915,179

בלא שיפוט - אזור מאגרי מנשה3311,0277,591

הרשאתי לחברה לרכישת הקרקע לפי הודעתי זו ניתנת לה שכן אותה רכישה עשויה לדעתי להיות מועילה לציבור.

הרשאה זו תיכנס לתוקפה עם פרסומה ברשומות.

כ"ח בשבט התשע"ח )13 בפברואר 2018(
ישראל כ"ץ )חמ 3-5(       

שר התחבורה והבטיחות בדרכים    
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 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' חכ/17/ה/א )להלן   .1
- התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6448, התשע"ב, עמ' 5402, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה חוף הכרמל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 

)להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים   .2
מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור,   .3
התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין 
זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים 

להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4
 

חלקי חלקה רשומהגוש
שטח החלקה
רשום בדונם

שטח מיועד להפקעה
בייעוד דרך בדונם

אחוז הפקעה
משטח החלקה

105612311.480.141.3

5310.692.4923.3

5520.837.8937.9

574.641.04522.5

7210.692.2421

7347.68.5918.1

7629.26.0420.7

117732167.7413.5320

העתק התכנית ותשריט ההפקעות שנערך על פיה, מופקדים במשרדי הוועדה המקומית ליד קיבוץ עין כרמל, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות.

כ"ג בשבט התשע"ח )8 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(                                               כרמל סלע

                                         יושב ראש הוועדה המקומית
__________                          לתכנון ולבנייה חוף הכרמל

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 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' מכ/במ/333, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3872, התשנ"א, עמ' 2336, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות 
הכרמל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי 
הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שבילי הולכי רגל, שטח ציבורי פתוח ומבני 

ציבור.

בכוונת המועצה המקומית רכסים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו   .2
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

                  __________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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דיני  לתיקון  והחוק  הפקודה  לפי  בקרקע.  הנדרשת  הזכות  רכישת  בדבר  ולתת  לשאת  מוכנה  רכסים  המקומית  המועצה   .3
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה 
בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה את 

טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

לפי תכנית מכ/במ/333, גוש 10393, ח"ח 6, וגוש 11145, ח"ח 9, שהשתנו לפי הטבלה כלהלן:  

חטיבת קרקע ברכסים -  

הייעודגודל במ"רשימוש נוכחימגרשחלקי חלקהגוש

מגרש מבני ציבורכ–1,082בית כנסת בית ניסים1114533733

שצ"פכ–587שצ"פ1114533747

מגרש מבני ציבורכ–1,640גני ילדים11145337109

1039321

שצ"פכ–545שצ"פ1114533720

שצ"פשצ"פ1114533725

שצ"פכ–282שצ"פ1114533732

שצ"פכ–282שצ"פ1114533743

1039321

שצ"פכ–236שצ"פ103932158

שצ"פכ–220שצ"פ1114533777

שצ"פכ–267שצ"פ1114533792

שצ"פכ–278שצ"פ11145337103

1039321

שצ"פכ–2,617שצ"פ10393211

11145284

שצ"פ280שצ"פ63א11145337

ג' באדר התשע"ח )18 בפברואר 2018(
)חמ 3-2(                                          סמי מלול

                                    יושב ראש הוועדה המקומית
__________                  לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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' 303-0362962, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7506, התשע"ז, עמ' 6031, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, 
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 7639, התשע"ח, עמ' 2175, תהיה 

לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית חוף הכרמל 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

חלקה רשומהגוש
שטח החלקה
רשום בדונם

השטח המופקע
אחוז הפקעהבדונם

105401112.750.463.61

1217.751.216.84

1429.624.2714.44

1616.130.986.12

212.010.0170.84

226.681.1917.89

230.930.1920.43

הייעוד: דרך.  

כ"ח בשבט התשע"ח )13 בפברואר 2018(
)חמ 3-4(                                               כרמל סלע

                                         יושב ראש הוועדה המקומית
                          לתכנון ולבנייה חוף הכרמל

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

רונליו בע"מ
)ח"פ 51-414560-6(

)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 9.4.2018, בשעה 12.00, במשרדי גורניצקי ושות', עורכי 
דין, שד' רוטשילד 45, קומה 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל בריל, מפרק  

שאול לוי 2002 בע"מ
)ח"פ 51-328159-2(

)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 
רח'  המפרקת,  של  במשרדה   ,9.00 בשעה   ,29.4.2018 ביום  תתכנס 
אחוזה 137ב, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניבה קסטן, עו"ד, מפרקת  

אריאל - ניהול וביצוע עבודות גמר בע"מ
)ח"פ 51-370933-7(

)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 

רח'  החברה,  במשרדי   ,9.00 בשעה   ,15.4.2018 ביום  תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  רמת   ,1 השפלה 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמעון אריאל, מפרק  

סטאקו בע"מ
)ח"פ 51-081319-9(

)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 
ברוך  הדין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,14.5.2018 ביום   תתכנס 
דוח  לשם הגשת  אביב,  תל  ושות', שד' שאול המלך 37,  מנוח  י. 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רמי מנוח, עו"ד, מפרק  

רובקון בקרה תעשיתית ואוטומציה בע"מ
)ח"פ 51-168613-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 1.4.2018, בשעה 16.00, אצל המפרקת, רח' 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם   ,52424112 גן  רמת  12א,  אלימלך 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת, 
של  ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה, 

החברה.

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

אילנה מירז עזר, עו"ד, מפרקת

דשא פלקס בע"מ
)ח"פ 51-515283-3(

)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 1.5.2018, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' בית שאן 19, 
חיפה 3328302, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אילנה מירז עזר, עו"ד, מפרקת  

קולא וואן בע"מ
)ח"פ 51-388189-6(

)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 15.4.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' שברץ 29, 
רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דניאל גבירצמן, מפרק  

עד רועי חברה לבנין בע"מ
)ח"פ 51-154030-4(

)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 
10.00, אצל המפרק, רח' מבצע  15.4.2018, בשעה  ביום  תתכנס 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חולון,   ,6 סיני 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ציון באשא, מפרק  

נקי זה ירוק בע"מ
)ח"פ 51-266586-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 15.4.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יעקב מרידור 21, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל 

טהורי דוידסון בית השקעות בע"מ
)ח"פ 51-496524-3(

)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 
גרוס,  הדין  עורכי  במשרד   ,10.00 בשעה   ,15.4.2018 ביום  תתכנס 
תל   ,132 בגין  מנחם  רח'  ושות',  גרינברג  הלוי,  חודק,  קלינהנדלר, 
התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב, 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
דן טהורי, מפרק  

קאטה וייטק פ' בע"מ
)ח"פ 51-368490-2(

)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 
נתן,  בן  ארדינסט,  במשרדי   10.00 בשעה   ,19.4.2018 ביום  תתכנס 
טולדיאנו ושות', רח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, קומה 13, תל אביב, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
יואב דנקנר, עו"ד, מפרק  

צבירון - מקרקעי ישראל בע"מ
)ח"פ 51-276490-3(

)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 28.3.2018, בשעה 9.00, במשרדי המפרקת, רח' שאר 
ישוב 18, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שרית בנבנישתי, רו"ח, מפרקת  

דשא פלקס בע"מ
)ח"פ 51-515283-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אילנה מירז עזר, מרח' 

בית שאן 19, חיפה, למפרקת החברה.

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.
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ג'י.אס.אל. מערכות אלקטרוניקה בע"מ
)ח"פ 51-385103-0(

)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 
 ,44 אז"ר  תתכנס ביום 15.4.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' 
רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זאב דב רוט, מפרק  

בית מרקחת ברק בע"מ
)ח"פ 51-106417-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 15.4.2018, בשעה 10.00, אצל המפרקת, רח' ז'בוטינסקי 109, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חיה ליכטר, מפרקת  

אינסייט טו סלולר בע"מ
)ח"פ 51-286807-6(

)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 
חטיבת  רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.4.2018 ביום  תתכנס 
קריתי 6א, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה נזרי, מפרק  

מאנצ' חטיפים בע"מ
)ח"פ 51-545240-7(

)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 
ושות',  בלזר  שגיב  במשרד   ,17.00 בשעה   ,17.4.2018 ביום  תתכנס 
עורכי דין, רח' יגאל אלון 126, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עזמה מימון, מפרק  

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

עודד יבין, מפרק  

כריכית ניר בע"מ
)ח"פ 51-175464-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,15.4.2018 ביום  תתכנס   הנ"ל 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה,  פתח   ,14 סנה  משה 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אברהם דואר, מפרק  

ט.ג.א מאיר השקעות בע"מ
)ח"פ 51-414817-0(

)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 15.4.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בצלאל 25, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

מאיר ליפמן, מפרק  

ח.א.א. הררי מסחר והשקעות בע"מ
)ח"פ 51-217614-0(

)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 15.4.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, קיבוץ אשדות 
כיצד  סופי של המפרק, המראה  דוח  )איחוד(, לשם הגשת  יעקב 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דרור אדם, מפרק  

ורך ברלינסקי שרותי ניהול בע"מ
)ח"פ 51-335652-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות ]נוסח 
חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס 
ביום 15.4.2018, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' גולדנהירש 24, 
פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גל ברלינסקי, מפרק  
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ד. קנטור יועצים בע"מ
)ח"פ 51-354315-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיורא גוטמן, ממשרד 
עורכי הדין דורון טיקוצקי קנטור גוטמן & גרוס ושות', רח' מצדה 

7, מגדל ב.ס.ר 4, קומה 33, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גיורא גוטמן, עו"ד, מפרק

ג'ולי אחזקות 2010 בע"מ
)ח"פ 51-451969-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.1.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק בנודיז, מרח' באר גנים 

69, אבן יהודה 4050000, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 90 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יצחק בנודיז, מפרק

קימברלי מתכות בע"מ
)ח"פ 51-256836-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,21.1.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון נדל, מרח' יוני נתניהו 12, 

פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ירון נדל, מפרק

מ. שניר - א. באשא בע"מ
)ח"פ 51-411000-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ציון באשא, מרח' הארז 105, 

נטעים, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ציון באשא, מפרק

בריגל יוסף בע"מ
)ח"פ 51-145349-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 12.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף בריגל, מרח' האשל 5, 

כפר סבא, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יוסף בריגל, מפרק

קונג'ו 2011 בע"מ
)ח"פ 51-466190-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.2.2018, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את גל בריל, מרח' נקאש 2/23, 

פתח תקווה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גל בריל, מפרק
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באשרטקו גלובל טריידינג בע"מ
)ח"פ 51-464388-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אורי וולובלסקי, מרח' 

המרגנית 58, רמת גן, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אורי וולובלסקי, עו"ד, מפרק

רונדו משה יפת )1984( בע"מ
)ח"פ 51-104631-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.2.2018, התקבלה החלטה 
למפרק  יפת,  בר  עדי  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

החברה.

עדי בר יפת, מפרק

נאות - כץ )1996( בע"מ
)ח"פ 51-229427-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.6.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עמירם גיצלטר, מרח' 

אבן גבירול 25, תל אביב 6407803, למפרק החברה.

עמירם גיצלטר, עו"ד, מפרק

ג.מ. קשת שירותים בע"מ
)ח"פ 51-439521-9(

הודעה על כינוס אסיפה סופית ואסיפה כללית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
דין חדי  14.00, במשרדי עורכי  5.4.2018, בשעה  ביום  תתכנס 
לשם   ,03-6130311 טל'  גן,  רמת   ,35 ז'בוטינסקי  רח'  ושות', 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

א. אריה שלטים )1993( בע"מ
)ח"פ 51-175990-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,4.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רחל רייפר פלח, מרח' 

יוני נתניהו 5, אור יהודה, למפרקת החברה.

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

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רחל רייפר פלח, עו"ד, מפרקת

גארי סטוק בע"מ
)ח"פ 51-203913-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,8.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  עמית,  איתן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מצדה 7, מגדל ב.ס.ר 4, בני ברק, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

איתן עמית, עו"ד, מפרק

אורן את בזוב יבוא עץ בע"מ
)ח"פ 51-545459-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,1.2.2018 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אורן קובי, מרח' אורים 2, 

חולון, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,30.5.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרד בי. אף. פי ושות', עורכי דין, רח' משכית 6, 
בניין B, קומה 4, הרצליה פיתוח, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דווין ג'פרי כץ, מפרק

טארגט הולדינגס
)ח"פ 51-532815-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 18.2.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חביב ניסני, מרח' 

הגר"א מוילנה 47, אשדוד, טל' 054-4502526, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 1.6.2018, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,18.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חביב ניסני, מפרק

ג'רוזלם וויו גארדנס בע"מ
)ח"פ 51-385774-8(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,4.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,03-5517771 טל'  ים,  בת   ,3 בורוכוב  מרח'  קרופל,  אלי 

החברה. 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,4.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרדי 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי קרופל, עו"ד, מפרק

בטרם קיום אסיפה סופית זו של החברה תתקיים אסיפה 
כללית של החברה בתום השנה הראשונה מתחילת הפירוק 
שבמסגרתה יונח לפני האסיפה הכללית דין וחשבון על ניהול 

הפירוק בשנה הראשונה שחלפה.
גיא חדי, עו"ד, מפרק  

תיאטרון הגוף 
)ע"ר 58-042167-5(

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   ,31.10.2011 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את רו"ח אריה חנן, מרח' הארבעה 24, 

תל–אביב-יפו 64739, 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.

אריה חנן, רו"ח, מפרק

אלגד אלבאסם בע"מ
)ח"פ 51-367133-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 5.8.2017, התקבלה החלטה 
סעדי,  גמאל  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי   במניין 

מת"ד 726, כפר איכסאל 16920, טל' 050-7768580, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,28.3.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 15.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

גמאל סעדי, מפרק

ב.ק.ס סולושנס בע"מ
)ח"פ 51-514100-0(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28.1.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דווין ג'פרי כץ, 

מרח' השייטת 3, אשקלון, למפרק החברה.
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יולי שמיר ניהול בע"מ
)ח"פ 51-476729-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,14.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אברהם ריבקין, מרח' התע"ש 3, רמת גן 5251245, טל' 03-7512423, 

למפרק החברה. 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,1.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
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.

אברהם ריבקין, עו"ד, מפרק

סיאלנס מיקרוגל בע"מ
)ח"פ 51-397539-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12.2.2018, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו ג'רבי, מרח' 

אלחריזי 2, ראשון לציון, טל' 074-7248048, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,2.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אליהו ג'רבי, מפרק

מוסך בית זרזיר בע"מ
)ח"פ 51-324095-2(

)בפירוק מרצון(

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

ו–338  321)א(  לסעיפים  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות  לפקודת 
 ,13.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
 התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את 
למפרק  טל' 052-6939366,  נהלל 10600,   ,24 מת"ד  גריפאת,  מוסא 

החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.7.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 17.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

מוסא גריפאת, מפרק

עזיס סלאמה בע"מ
)ח"פ 51-484569-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,15.2.2018 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
אלעזר מרדכי וינוצקי, מרח' ההסתדרות 26, פתח תקווה, טל' 

03-9124800, למפרק החברה.

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.6.2018 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 18.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אלעזר מרדכי וינוצקי, עו"ד, מפרק




