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צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום ט"ז 
באייר התשע"ח )1 במאי 2018( ועד יום ג' בטבת התש"ף )31 בדצמבר 2019(

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

הוראות  של  תחולתן  תורחב  כי  מצווה  אני  התשי"ז-11957,  קיבוציים,  הסכמים  לחוק   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
 )2019 באוגוסט   14( התשע"ט  באב  י"ג  מיום   ,7026/2019 הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס  שמספרו  הכללי,  הקיבוצי  ההסכם 
הסתדרות  לבין  העסקיים  הארגונים  ונשיאות  ישראל  מדינת  בשם  ישראל  ממשלת  בין  נחתם  אשר  ההסכם(,   - )להלן 
והמעסיקים  העובדים  כל  על  יחולו  שבתוספת  המורחבות  ההוראות  וכי  הצדדים(,   - )להלן  החדשה  הכללית  העובדים 
העובדים או המתגוררים באזור המיוחד כהגדרתו בסעיף 2 בתוספת; ואולם בסעיף 9)א( בתוספת, במקום "במועד תשלום 
משכורת חודש ספטמבר 2019 המשתלמת בחודש אוקטובר 2019" יבוא "במועד תשלום המשכורת המשתלמת בגין החודש 

העוקב למועד פרסומו של צו זה"  

תוספת

ת ו ב ח ר ו מ ה ת  ו א ר ו ה ה

מס' הסעיף 
בהסכם

לא הורחב    1

הגדרות   2

"אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;

"האזור המיוחד" - כפי שהוגדר בתקנות2;

"הורה יחיד )עצמאי(" - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006;

"החלטה של פיקוד העורף" - אחת משלוש אלה:

"החלטה בדבר סגירת מוסד חינוך" - החלטה של פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך באזור המיוחד,  )א( 
שהתקבלה בנוגע לתקופה שמיום 2018 5 1 עד יום 2019 12 31; 

מקומות  סגירת  בדבר  העורף  פיקוד  של  החלטה   - חיוניים"  שאינם  עבודה  מקומות  סגירת  בדבר  "החלטה  )ב( 
עבודה שאינם חיוניים באזור המיוחד, שהתקבלה בנוגע לתקופה שמיום 2018 5 1 ועד יום 2019 12 31;

המיוחד,  באזור  התקהלות  איסור  בדבר  העורף  פיקוד  של  החלטה   - התקהלות"  איסור  בדבר  "החלטה  )ג( 
שהתקבלה בנוגע לתקופה שמיום 2018 5 1 ועד יום 2019 12 31;

        הימים המזכים לתשלום שכר, בהתאם לתנאי הסכם זה ולתקופתו, יהיו ימים שבהם ניתנה או תינתן החלטה של פיקוד  
העורף, בנוגע לתקופה שמיום 2018 5 1 ועד ליום 2019 12 31 

       למען הנוחות, מפורטים להלן התאריכים המזכים, השעות, רשימות האזורים והיישובים הרלוונטיים שלגביהם התקבלו 
החלטות של פיקוד העורף עד למועד חתימת הסכם זה )ההחלטות המחייבות הן החלטות פיקוד העורף כפי שניתנו(: 

אזור ויישוביםשעות )מ' - עד(ימיםתאריך

החלטות פיקוד העורף

התקהלות 
והתכנסויות

פעילות 
מערכת 
החינוך

מקומות עבודה 
שאינם חיוניים

ניתן עד 300 נספח א'06:00 - 19:36חמישי09/08/18
איש בשטח 

סגור בלבד

לא יתקיימו 
לימודים

בתנאי שקיים 
מרחב מוגן תקני, 

שניתן להגיע 
אליו בתוך זמן 

ההתגוננות

ניתן עד 500 נספח ב'
איש בשטח 

סגור בלבד

לימודים 
יתקיימו 

במרחב מוגן 
תקני בלבד

בלא מגבלות

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשע"ד, עמ' 600 

התקנות כמשמעותן בהסכם הן תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף( )הוראת   2

שעה(, התשע"ט-2019 )ק"ת התשע"ט, עמ' 1884( 
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אזור ויישוביםשעות )מ' - עד(ימיםתאריך

החלטות פיקוד העורף

התקהלות 
והתכנסויות

פעילות 
מערכת 
החינוך

מקומות עבודה 
שאינם חיוניים

רביעי - 17-18/10/18
חמישי

ניתן עד 300 נספח ג'03:38 - 03:38
איש בשטח 

פתוח ועד 500 
איש בשטח 

סגור

לא יתקיימו 
לימודים

בלא מגבלות

שישי -26-27/10/18

שבת

ניתן עד 100 נספח ד'22:03 - 22:03
איש בשטח 

פתוח ועד 500 
איש בשטח 

סגור

לא יתקיימו 
לימודים

בלא מגבלות

ראשון - 11-12/11/18
שני

ניתן עד 300 נספח ה'22:20 - 22:20
איש בשטח 

סגור בלבד

לא יתקיימו 
לימודים

בתנאי שקיים 
מרחב מוגן תקני, 

שניתן להגיע 
אליו בתוך זמן 

ההתגוננות

שני - 12-13/11/18
שלישי

לא יתקיימו נספח ו'22:30 - 22:30
התקהלויות

לא יתקיימו 
לימודים

לא תתקיים 
עבודה

ניתן עד 300 נספח ז'
איש בשטח 

סגור בלבד

לא יתקיימו 
לימודים

בתנאי שקיים 
מרחב מוגן תקני, 

שניתן להגיע 
אליו בתוך זמן 

ההתגוננות

שני - 25-26/03/19
שלישי

ניתן עד 300 נספח ח'17:00 - 05:00
איש בשטח 

סגור בלבד

לימודים 
יתקיימו 

במרחב מוגן 
תקני בלבד

בתנאי שקיים 
מרחב מוגן תקני, 

שניתן להגיע 
אליו בתוך זמן 

ההתגוננות

שלישי - 26-27/03/19
רביעי

ניתן עד 300 נספח ט'05:00 - 05:00
איש בשטח 

סגור בלבד

לא יתקיימו 
לימודים

בתנאי שקיים 
מרחב מוגן תקני, 

שניתן להגיע 
אליו בתוך זמן 

ההתגוננות

שבת - 04-05/05/19
ראשון

ניתן עד 300 נספח י'20:00 - 20:00
איש בשטח 

סגור בלבד

לא יתקיימו 
לימודים

בתנאי שקיים 
מרחב מוגן תקני, 

שניתן להגיע 
אליו בתוך זמן 

ההתגוננות

ראשון - 05-06/05/19
שני

ניתן עד 300 נספח י"א20:00 - 20:00
איש בשטח 

סגור בלבד

לא יתקיימו 
לימודים

בתנאי שקיים 
מרחב מוגן תקני, 

שניתן להגיע 
אליו בתוך זמן 

ההתגוננות
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מובהר כי לא כל החלטה שהתקבלה כאמור לעיל התייחסה לכל האזור המיוחד, כמפורט בטבלה לעיל; מובהר כי כל 
החלטה עתידית3 של פיקוד העורף, כפי שהוגדרה בסעיף ההגדרות, עד ליום 2019 12 31, דינה כמוסכם בהסכם זה;

"ילד" - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006; 

"מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו-2006 

תקופת ההסכם   3

תקופת הסכם זה - מיום 2018 5 1 ועד ליום 2019 12 31 

תחולת ההסכם - סעיפים קטנים )א( ו–)ב( לא הורחבו    4

הסכם זה לא יחול על עובד שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967, אלא אם כן שוחרר    
כדין לפי החוק האמור ולגבי התקופה שלגביה שוחרר כאמור 

התנאים לתשלום שכר לעובדים   5

מעסיק ישלם לעובד שכר כאמור בסעיף 8 להלן, על סעיפי המשנה שבו, ולרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד   

מעבודתו בתקופת ההסכם, בגין הימים המזכים ובטווח האזורים הרלוונטי, החל בשעת התחילה של ההחלטה של פיקוד 
העורף או החל בשעת התחילה של המשמרת, לפי המאוחר מביניהם, ועד לסיומה של משמרת העבודה, וכן בגין משמרת 
שזמן תחילתה נקבע עד 3 שעות מתום מועד ההחלטה, ובלבד שמתקיימים לגבי העובד אחד התנאים המפורטים להלן:

העובד מועסק במוסד חינוך אשר באזור המיוחד והוא נעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם  )א( 
עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך;

העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או  )ב( 
שוהה הילד, או עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור המיוחד, ובתנאי שבמועד 

היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה:

במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר באזור המיוחד;  )1(

מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים האלה, והוא הצהיר על כך בכתב:  )2(

הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד;  )א( 

בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו,  )ב( 
לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד;

       על אף האמור לעיל, הוראות פסקה זו לא יחולו אם היתה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, בעת 
היעדרות העובד כאמור בפסקה זו, מסגרת נאותה להשגחה על הילד;

הוראות סעיף קטן 5)ב( לעיל, יחולו לגבי עובד שהוא אֹוֵמן, ובלבד שמתקיימים לגביו שני תנאים אלה במצטבר: )ג( 

מתקיימים לגביו כל התנאים המזכים הקבועים בפסקה 5)ב( לעיל;  )1(

הורהו של הילד שהוא עובד או עובד עצמאי, לא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך   )2(
השגחה על הילד, ואם הורהו של הילד אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד; 

      לעניין סעיף זה, "אֹוֵמן" - הורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו 
לכך לשמש כמשפחת אומנה 

העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה בדבר איסור התקהלות; )ד( 

העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה בדבר סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים; )ה( 

העובד הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באזור המיוחד, ומתקיימים לגביו שני אלה  )ו( 
במצטבר: 

מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו;  )1(

מוגבלותו מונעת ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף   )2(
בתקופת ההסכם;

הורה של אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו שלושת התנאים המצטברים האלה: )ז( 

המוגבלות של בנו או בתו של העובד ידועה למעסיק או שהעובד המציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי על   )1(
המוגבלות של בנו או בתו;

לפי  לה,  או  לו  מאפשרת  אינה  שהמוגבלות  מכיוון  בתו  או  בנו  על  השגחה  לצורך  מעבודתו  נעדר  ההורה   )2(
העניין, לעמוד בהוראות פיקוד העורף בתקופת ההסכם;

 
מובהר כי החלטה עתידית של פיקוד העורף חלה גם לגבי החלטות פיקוד העורף בתקופה המצוינת בסעיף ההגדרות   3

בהגדרה "החלטה של פיקוד העורף", שניתנו טרם מועד פרסום צו זה 
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מתקיים לגבי ההורה אחד מהתנאים האלה, והוא הצהיר על כך בכתב:  )3(

האדם עם המוגבלות )בנו או בתו( נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של  )א( 
האדם עם המוגבלות;

בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך  )ב( 
השגחה על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו 

להשגיח על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות 

      מוסכם כי ככל שתהיה מחלוקת בדבר הימצאותו או אי–הימצאותו של מוסד חינוך או מקום עבודה או מקום 
מגורים באזור המיוחד בתקופת ההסכם או בחלקה - יכריע בדבר פיקוד העורף;

      מעסיק לעניין סעיף זה כולל גם מעסיק שהסכם זה חל עליו שהוא קבלן כוח אדם וקבלן שירותים, בהתאם למקום 
עבודתם בפועל של עובדיו; 

      הוראות פיקוד העורף הרלוונטיות לתקופת ההסכם יפורסמו מדי תקופה בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה 
במשרד האוצר, אשר יפורסם באתר האינטרנט של הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר4   

על אף האמור לעיל, לגבי עובד אשר נוכו ימי חופשה ממכסת ימי החופשה שלה הוא זכאי, בגין הימים הכלולים    6
בתקופת ההסכם ושולמו דמי חופשה בעד ימים אלה, או חלק מהם, לפי העניין, יהוו דמי החופשה את תמורת הימים 
ייכללו  העובד  של  החופשה  ימי  ממכסת  נוכו  אשר  והימים  ההסכם,  בתקופת  עבודתו  ממקום  העובד  נעדר  שבהם 

במכסת ימי החופשה העומדת לזכותו 

למען הסר ספק, לא ישולם שכר לפי הסכם זה בשל העדרו של עובד בגין מחלה, תאונה, חופשה, מילואים, וכן, בשבת    7
ובחג וביום שישי - למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה  

חישוב השכר   8

)א(  השכר שישלם המעסיק לעובד בגין התקופה שבה נעדר מעבודתו, בהתאם להוראות סעיף 5 בהסכם זה, יהיה 
כפי  המרבי"  מ"השכר  יותר  ולא  לעניין,  בהתאם  החדשות5,  ובתקנות  בתקנות  כהגדרתו  היומי"  העבודה  "שכר 
שהוגדר בתקנות  למען הסר ספק, השכר האמור הוא שכר רגיל ברוטו בלא תוספות, כגון: תשלומים חד–פעמיים, 
מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספת משמרות, כוננויות, החזרי 
סעיף  לעניין  העובד;  זכאות  לפי  בגינו  סוציאליות  הפרשות  כולל  אך  בזה,  וכיוצא  בגינם  מס  וגילום  הוצאות 
זה, "השכר המרבי" - שכר השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר )משרות של ישראלים(, כפי שפרסמה הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני קרות הנזק, מוכפל בשניים וחצי ומחולק ב–22, ומעוגל לסכום הקרוב שהוא 

מכפלה של 10 שקלים חדשים 

על אף האמור בסעיף 8)א( לעיל, לגבי העובדים המועסקים בשירות המדינה, מובהר כי השכר שישלם המעסיק  )ב( 
לעובד בשל התקופה שבה נעדר העובד מעבודתו, יהיה כמפורט וכמובהר בחוזר שיפורסם על ידי הממונה על 

השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, לאחר חתימת הסכם זה, על פי עקרונות הסכם זה  

לעובד אשר לא עבד בחלק מיום העבודה, ישולם החלק היחסי של השכר, ובלבד שמספר השעות שבהן לא עבד  )ג( 
ביום  אחת  שעה  היותר  לכל  הוא  העובד  עבד  לא  שבהן  השעות  מספר  שבו  במקרה  אחת;  משעה  גבוה  העובד 

העבודה, העובד לא יהיה זכאי מכוח הסכם זה לכל תשלום בגין אותו יום עבודה  

על אף האמור לעיל, לגבי עובד אשר זכאי לתשלום שכר על פי הסכם זה, ושולמו לו תשלומים בגין ימי היעדרותו  )ד( 
בשל המצב הביטחוני בגין תקופת ההסכם, על פי חוזר הממונה או החלטת המעסיק, לפי העניין, יבואו התשלומים 
שכבר שולמו לו כאמור, על חשבון תשלום השכר המתחייב לפי הסכם זה, ובכל מקרה לא יהיה כפל תשלום בגין 

אותו יום היעדרות 

מועדי התשלום   9

התשלומים לפי הסכם זה יבוצעו לגבי כל חלק מתקופת ההסכם, במועדים כלהלן:

המשתלמת   2019 ספטמבר  חודש  משכורת  תשלום  במועד   ,30 6 2019 יום  ועד   1 5 2018 מיום  התקופה  כל  לגבי  )א( 
בחודש אוקטובר 62019;

 2020 פברואר  חודש  משכורת  תשלום  ממועד  יאוחר  לא   ,31 12 2019 יום  ועד   1 7 2019 מיום  התקופה  כל  לגבי  )ב( 
המשתלמת בחודש מרס 2020  

 
חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מיום 2019 2 27 בדבר תשלום שכר לעובדים המועסקים   4

בשירות המדינה ובו הוראות לתשלום שכר לעובדים בשירות המדינה שנעדרו מעבודתם, כמפורט שם וכפי 
 https://hozrimsachar mof gov il/ :שמתעדכן מזמן לזמן באתר

התקנות החדשות כמשמעותן בהסכם הן תקנות מס רכוש וקרן פיצויים )תשלום פיצויים( )נזק מלחמה ונזק עקיף(   5

)הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ט-2019 )ק"ת התשע"ט, עמ' 3270( 
מועד התשלום שונה כמפורט בפתיח לצו   6
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חובת המעסיק   10

חובת המעסיק לשלם לעובד את שכרו בהתאם להוראות סעיפים 5 ו–8)א( לעיל, תהיה בין אם הגיש המעסיק תביעה 
לפי התקנות ובין אם לאו 

לא הורחב    11

לא הורחב    12

לא הורחב    13

ה' בכסלו התש"ף )3 בדצמבר 2019(
)חמ 3-107-ה1(    

בנימין נתניהו   
ראש הממשלה  

ושר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  

תיקון למבחנים לחלוקת תמיכה של משרד התרבות והספורט לשימור רצף פעילות במוסדות תרבות ואמנות
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

ועם  לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  התייעצות  לאחר  התשמ"ה-11985,  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3)4( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-22002 )להלן - המועצה(, מתפרסם 
בזה תיקון למבחנים לחלוקת תמיכה של משרד התרבות והספורט )להלן - המשרד( לשימור רצף פעילות במוסדות תרבות 

ואמנות3 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 3   1

בסעיף 3 למבחנים העיקריים -

פסקה )1( תימחק ובמקומה יבוא:  )1(

המבחנים  לפי  שבמשרד  התרבות  מינהל  ידי  על  התמיכה  בקשת  שלפני  השנים  בשלוש  נתמך  המוסד  ")1א( 
המפורטים להלן, לרבות מבחנים שיתקנו או שיחליפו אותם:

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור )תמיכה במוסדות  )א( 
תרבות בתחום התאטרון(4;

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קבוצות תאטרון,  )ב( 
פרויקטים הפקתיים, יוזמות לקידום התאטרון ומרכזי פרינג'(5 לגבי תמיכה בפרק ב' )תמיכה בקבוצות 

תאטרון( ובפרק ה' )תמיכה במרכזי פרינג'( בלבד;

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים הכליים6; )ג( 

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע7 - לגבי  )ד( 
תחום ט' )סינמטקים( בלבד;

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום המוזאונים המוכרים8 - לגבי פרק  )ה( 
ב' )תמיכה בפעילות שוטפת( בלבד;

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

ס"ח התשס"ג, עמ' 64   2

י"פ התשס"ח, עמ' 851; התשע"א, עמ' 1113   3

י"פ התשס"ה, עמ' 3765; התשס"ז, עמ' 438 ועמ' 1086; התשע"ו, עמ' 6065; התשע"ח, עמ' 7010   4

י"פ התשס"ו, עמ' 2056; התשס"ז, עמ' 929 ועמ' 1086; התשע"ב, עמ' 6111, עמ' 6074 ועמ' 7488; התשע"ח, עמ' 7114    5

י"פ התשס"ו, עמ' 1474 ועמ' 1086; התשס"ח, עמ' 2761; התש"ע, עמ' 3562; התשע"ב, עמ' 6110; התשע"ו, עמ' 6061 ועמ' 7448;   6

התשע"ח, עמ' 369 ועמ' 7121 
י"פ התשע"ג, עמ' 4182; התשע"ד, עמ' 4919; התשע"ה, עמ' 4621   7

י"פ התשס"ה, עמ' 3904; התשס"ז, עמ' 2327; התשס"ח, עמ' 2617; התשע"ב, עמ' 1302 ועמ' 3026; התשע"ג, עמ' 3025 ועמ'   8

6964; התשע"ז, עמ' 4998; התשע"ח, עמ' 7006 
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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור )תמיכה במוסדות  )ו( 
תרבות בתחום להקות המחול(9;

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לפעולות תרבות ערבית10 - לגבי מוסדות  )ז(  
עוגן בלבד, כמשמעותם בסעיף 2 למבחנים האמורים;

האמנות  בתחום  ציבור  למוסדות  והספורט  התרבות  משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים  )ח( 
הפלסטית11, לגבי פרק ב' )תמיכה בחלל תצוגה ייעודי( בלבד;

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך והתרבות12 בתחום האופרה בלבד; )ט( 

בהוראת  העוסקים  תרבות  במוסדות  והספורט  התרבות  משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים  )י( 
האמנויות13;

תמיכת המשרד בפעילותו השוטפת של המוסד עמדה על סכום העולה על 5% מן התקציב המוקצה לסוג  )1ב( 
המוסדות שעמו נמנה המוסד, בכל אחת משלוש השנים האחרונות הקודמות לשנת מתן התמיכה;

הוא מוסד המשרת את כלל האוכלוסייה, כל זאת בהתאם להמלצת המועצה או המועצה הציבורית שלעניין  )1ג( 
שכוננה על פי דין;";

בפסקה )7(, בסופה יבוא "במקרה של החלטה שלילית, יועברו לעיונו של מוסד שיבקש זאת כל ההחלטות שלפי   )2(
לידיו;  בעניינו  הוועדה  החלטת  של  הגעתה  ממועד  ימים   7 בתוך  עיון  בקשת  להגיש  יוכל  המוסד  זה;  סעיף 

ההחלטות הנזכרות יועברו לו בתוך 14 ימים מהגשת בקשתו לעיון;";

בפסקה )9(, במקום "מחמש" יבוא "משבע"   )3(

תיקון סעיף 4   2

בסעיף 4 למבחנים העיקריים -  

בסעיף קטן )א( -   )1(

במקום "50%" יבוא "75%"; )א( 

הקטע החל במילים "אלא אם" עד המילים "ההוצאות האמורות" - יימחק; )ב( 

בסעיף קטן )ג()1(, בסופו יבוא "ניקוד כלל המוסדות לפי פסקה זו יועבר לעיונו של מוסד שהגיש בקשה לתמיכה   )2(
ושיבקש זאת; המוסד יוכל להגיש בקשת עיון בתוך 7 ימים ממועד הגעתה של החלטת הוועדה בעניינו לידיו; 

ניקוד כלל המוסדות כאמור יועבר לו בתוך 14 ימים מהגשת בקשתו לעיון;" 

תחילה  .3

תחילתו של תיקון זה ביום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(   

כ"ח בחשוון התשע"ט )6 בנובמבר 2018(
    )803-35-2018-000061(

מירי רגב   
שרת התרבות והספורט  

י"פ התשס"ו, עמ' 2288; התשע"ח, עמ' 7000   9

י"פ התשס"ט, עמ' 114 ועמ' 1516; התש"ע, עמ' 2901 ועמ' 4614; התשע"א, עמ' 3868; התשע"ה, עמ' 4336, עמ' 4337 ועמ' 4667   10

י"פ התשס"ט, עמ' 3042; התש"ע, עמ' 3256; התשע"ד, עמ' 7547; התשע"ו, עמ' 6069 ועמ' 7984; התשע"ח, עמ' 7118   11

י"פ התשנ"ב, עמ' 4687   12

י"פ התשס"ה, עמ' 3760; התשס"ז, עמ' 1086; התשע"ה, עמ' 6802; התשע"ז, עמ' 8768; התשע"ז, עמ' 5220; התשע"ח, עמ' 673   13

ועמ' 10186 
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המזוהה כגוש 30307 -  

חלקה 77, מגרש 635, בשטח של 808 מ"ר;  

חלקה 79, מגרש 637, בשטח של 1,748 מ"ר;  

חלקה 82, מגרש 649, בשטח של 1,693 מ"ר;  

המזוהה כגוש 30449 -  

חלקה 63, מגרש 609, בשטח של 1,577 מ"ר;  

חלקה 64, מגרש 638, בשטח של 2,405 מ"ר;  

חלקה 65, מגרש 639, בשטח של 1,490 מ"ר   

כ"ז בחשוון התש"ף )25 בנובמבר 2019(
)חמ 3-4(

                                                        איריס לוין
                                               יושבת ראש הוועדה המקומית

                                                            לתכנון ולבנייה הראל

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה,   התכנון 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רח/מק/72/1200, 
בזה  מצהירה   ,8537 עמ'  התשע"ה,   ,7106 הפרסומים 
בהתאם  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   -  )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7531, התשע"ז, עמ' 7015, 
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית רחובות מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3705, ח"ח 91; הייעוד:   
דרך 

ח' בחשוון התש"ף )6 בנובמבר 2019(
)חמ 3-4(

                                                        רחמים מלול
                                                יושב ראש הוועדה המקומית

        לתכנון ולבנייה רחובות
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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,    1
שהודעה  ח/470,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4958, התשס"א, 
עמ' 1540, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
ובהתאם לתכנית מס' מי/330,  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
 ,2536 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
התשל"ט, עמ' 1464, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הראל  ולבנייה 
הפקודה(, כי זכות   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות 
פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 8351, התשע"ט, עמ' 13090, תהיה לקניינה הגמור 
פרסום  מיום  ציון  מבשרת  המקומית  המועצה  של  והמוחלט 

הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

 ,30323 כגוש  המזוהה  ציון,  במבשרת  קרקע  חטיבת    
בשלמותם  ומגרשים   11  ,5-3  ,1 ממגרשים  חלק   ,33 ח"ח 
2, 9-7, 12 ומגרש דרך בלא מספר א' לפי תכנית מי/330, 

בשטח של 42,373 מ"ר 

כ"ז בחשוון התש"ף )25 בנובמבר 2019(
)חמ 3-4(

                                                       איריס לוין
                                               יושבת ראש הוועדה המקומית

      לתכנון ולבנייה הראל
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הל/במ/110, 
הוועדה  בזה  מצהירה  הפרסומים 4393, התשנ"ו, עמ' 2388, 
 19 לסעיף  בהתאם  הראל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
בסעיף  המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   -
לפי  ברשומות  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2
סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8351, התשע"ט, 
עמ' 13089, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה 

המקומית מבשרת ציון מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע במבשרת ציון, לפי תכנית הל/במ/110 -    

המזוהה כגוש 30306 -  

חלקה 117, מגרש 634, בשטח של 962 מ"ר;  

חלקה 118, מגרש 635, בשטח של 621 מ"ר;  
 

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2
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)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  חולון, 
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
8444, התשע"ט, עמ' 14951, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 6782, ח"ח 45; הייעוד:   
דרך 

כ"ג בחשוון התש"ף )21 בנובמבר 2019(
)חמ 3-4(

                                                          מוטי ששון
                                                יושב ראש הוועדה המקומית

                                                      לתכנון ולבנייה חולון
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
מקומית  מיתאר  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  ג/10567,  מס' 
בזה  מצהירה   ,57 עמ'  התשס"ג,   ,5114 הפרסומים 
אלונים,  גבעות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943  ציבור(, 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
עמ'  התשע"ד,   ,6759 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5
3955, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית שפרעם 

מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בשפרעם, ששטחה 20,060 מ"ר, המזוהה כגוש   
הפ-8/13 -

גוש 10260, ח"ח 41, 68, 85, 86, 88, 91, 92, 96; גוש 10262, ח"ח 16,   
18, 19; הייעוד: הפקעת שטח ציבורי 

כ"ז בחשוון התש"ף )25 בנובמבר 2019(
)חמ 3-4(

                                                     עורסאן יאסין
                                              יושב ראש הוועדה המקומית

    לתכנון ולבנייה גבעות אלונים
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
ג/6659,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ג/19554,  מס'  ותכנית   ,3044 עמ'  התשנ"ה,   ,4300
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,5966 עמ'  התשע"ג,   ,6621
המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, בהתאם לסעיף 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -  )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 
ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 8444, התשע"ט, עמ' 14956, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

רמת ישי מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע ברמת ישי, המזוהה כגוש 11184, חלקה 411    
בשלמות )לשעבר ח"ח 31 בגוש 11184( 

י"ט בחשוון התש"ף )17 בנובמבר 2019(
)חמ 3-4(

                                                         חסין פארס
                                                יושב ראש הוועדה המקומית
    לתכנון ולבנייה מבוא העמקים

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 52381-05-19

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

ובעניין פירוק חברת פי אר ג'י טכנולוגיות ואחזקות בע"מ, ח"פ 
,51-314889-0

עו"ד  ב"כ  ע"י  גבריאל,  ויהושע  גרינר  אריה  והמבקשים: 
כפיר דיין-דובב, מרח' הברזל 31, תל אביב, טל' 03-6495030, 

פקס' 03-6495040 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 5 22 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2019 12 30, בשעה 30 8 

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

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה 

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 00 12, 

ביום 2019 12 19 

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

כפיר דיין-דובב, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: סופי אגודה שיתופית לשירותים בע"מ   )1(
מס' האגודה: 57-006459-2   

המען: רח' הרב יצחק בראשי 28, ירושלים   
תאריך רישום: ב' בחשוון התש"ף )31 באוקטובר 2019(   

סוג ראשי: יצרנות שירותים ותחבורה   
סוג משני: שירותים   

שם האגודה: דביק תעשיות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ   )2(
DAVIK INDUSTRIES A.C.S Ltd

מס' האגודה: 57-006460-0   
המען: שדה בוקר, ד"נ שדה בוקר 84993   

תאריך רישום: ב' בחשוון התש"ף )31 באוקטובר 2019(   
סוג ראשי: חקלאות   

סוג משני: אגודה חקלאית כללית   

ב' בחשוון התש"ף )31 באוקטובר 2019(

רות לירז שפירא  
עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

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

קומגרו בע"מ
)ח"פ 51-231746-2(

)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 
תתכנס ביום 2020 1 13, בשעה 00 11, אצל המפרק, רח' דרך בגין 132, 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תל–אביב-יפו, 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
נתנאל שנלר, מפרק

סקין ספא בע"מ
)ח"פ 51-380150-6(

)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 
הנשיא  רח'  המפרק,  אצל   ,9 00 בשעה   ,30 12 2019 ביום  תתכנס 

השישי 20, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 
עמית הגואל, מפרק

מתנה טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ 51-466574-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 2019 12 31, בשעה 00 9, במשרדי המפרק, רח' עקיבא 
80, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 
דוד מרטין, מפרק

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 53416-02-17

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: באסם אלנאבלסי 

בגין  מנחם  דרך  מרח'  מיכאלי,  מרדכי  עו"ד  ומענו:  הנאמן  שם 
7, רמת גן  

סוג הדיבידנד: נושים בדין רגיל 

אחוז הדיבידנד: 40% נטו מסכום תביעות החוב בדין רגיל, כפי 
שאושרו על ידי הנאמן 

                                    מרדכי מיכאלי, עו"ד, נאמן

הודעה לפני הכרזת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, תיק פר"ק 1088-12-12

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייבת: חברת זניט סולר בע"מ, ח"פ 51-383695-7 

ניתנת בזה הודעה כי בחלוף 14 ימים מיום פרסום הודעה 
יחולק  המשפט,  בית  שיקבע  יותר  מאוחר  לתאריך  עד  או  זו 

דיבידנד סופי בתיק הנ"ל 

בית  של  דעתו  להנחת  תביעתו  את  יבסס  לא  אשר  נושה 
על  ויוכרז  תביעתו  תימחק  האמור,  לתאריך  עד  או  המשפט 

דיבידנד סופי בלא התחשבות בו 

קרן רייכבך סגל, עו"ד, המנהלת המיוחדת
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הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח"פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

בלו ליין-בריאות ויופי 
מים המלח )מ י מ ( בע"מ

אצל מנהל החברה יוסי דן, רח' 202010:00 01 51323507701
הערבה 76, גנות

יוסי דן 

אהרונביץ שרותי ניקיון 
ואחזקה בע"מ

אצל מנהל החברה אהרונוביץ עוזי, 202010:00 01 51273035901
יער אודם 26, יוקנעם

אהרונוביץ 
עוזי 

קול 26 שירותי קול סנטר 
ותקשורת בע"מ

אצל מנהל החברה נאור מאיר, רח' 202010:00 01 51513323901
דנבנר 7, נתניה

נאור מאיר 

זיו ניהול בריכות שחיה 
2003 בע"מ

אצל מנהל החברה זיו אלי, רח' 202010:00 01 51337498301
אלונים 76,  קריית טבעון 

זיו אלי

אצל מנהל החברה יצחק אספורמס, 202010:00 01 51325414401יורו-מונד-מן בע"מ
רח' ברנר 30, פתח תקווה

יצחק 
אספורמס

אצל מנהל החברה עבדו ווסים, 202010:00 01 51315720601אוטו עבדו בע"מ
שדרות רמות 1, ירושלים

עבדו ווסים

אצל מנהלת החברה קוליאדה איוון,  202010:00 01 51318573601השמש הלבנה בע"מ
רח' שמואל סמבורסקי 15, ב''ש

קוליאדה 
איוון

אצל מנהל החברה ויאצ'סלב בד, 202010:00 01 51410786101פורטקס גמא בע"מ
רח' הרב מימון, חולון 

ויאצ'סלב בד

גרניום - אחזקה וניהול 
חברות בע"מ

אצל מנהל החברה אבן דרור, רח' 202010:00 01 51344365501
קק"ל 42, קריית טבעון

אבן דרור

אמילי - ניהול מסעדות 
בע"מ

אצל מנהל החברה שמשון יניב, רח' 202010:00 01 51324900301
יחזקאל שטרייכמן 9,  תל אביב

שמשון יניב

אצל מנהל החברה גיא וינברג, רח' 202010:00 01 51318556101דלמבר בע"מ
שארית הפליטה 71, חיפה 

גיא וינברג

אצל מנהלת  החברה דינה ויינר,10:00 2020 01 51316024201ו ד  דור בע''מ
 רח' תרנ''א 34, חדרה

דינה ויינר

פ ב ס נ  ירושלים לבנין 
בע"מ

אצל מנהל החברה מחמד אבו זניד, 202010:00 01 51323790901
רח' שועפט 1 ,ירושלים

מחמד אבו 
זניד

החברה לקידום התרבות 
והתיירות בעכו בע"מ

אצל מנהל החברה אקבאל סואעד, 202010:00 01 51357599301
רח' שלמה בן יוסף 6, עכו 

אקבאל 
סואעד

אצל מנהל החברה משה קרן, רח' 202010:00 01 51399847601יקב מונד בע"מ
בני בנימין 31, נתניה 

משה קרן

בית הספרים בני ברק ב  
)1995( בע"מ

אצל מנהל החברה משה לזר, רח' 202010:00 01 51208452601
חרש 9, בני ברק 

משה לזר

במשרד עורך הדין אביגדור יואל, 202013:00 01 51380297505ויטל מטרו בע"מ
שדרות שאול המלך 39 )בית הדר 

דפנה(, תל אביב, בקומת גלריה 

עו''ד אביגדור 
יואל

אצל עו''ד טל מתוק, רח' היצירה 202012:00 01 51552282905אפ פי  מדיה גרופ בע"מ
14, רמת גן 

עו''ד טל 
מתוק

אריה רןאצל אריה רן, רח' יבניאל 4, תל אביב 202015:00 01 51336185705מהיום לאתמול בע"מ

במשרדי עו''ד עדו אמיר, רח' פל-ים 202013:00 01 51541918206טריוונטי בע''מ 
2, חיפה

עו''ד עדו 
אמיר

אצל מנהל החברה ריזלה ביסמוט, 202010:00 01 51390971301לופט סטנדינג בע''מ
רח' סמלנסקי 27, נתניה

ריזלה 
ביסמוט

אצל מנהל החברה אריאל רידמאן 202010:00 01 51437038601א י ארניב פיתוח בע"מ
ליאוניד, רח' סוקולוב 130, חולון

אריאל רידמאן 
ליאוניד

מ א פ  פרץ פרוייקטים 
בע"מ

אצל מנהל החברה מוריס פרץ, 202010:00 01 51305653101
חמדת 177

מוריס פרץ
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ח"פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

וורלד סים קומיוניקיישנס 
בע"מ

אצל מנהל החברה אוריאל זכרון, 202010:00 01 51368985101
רח' רמת ים 12, הרצליה 

אוריאל זכרון

ספקטור - רהיטים 
ועיצובים בע"מ

אצל מנהל החברה ספקטור נינה, 202010:00 01 51324485501
רח' קריית משה 3, טבריה 

ספקטור נינה

אצל מנהל החברה מכאל פקר, רח' 202010:00 01 51330792601סילבר אירועים בע''מ 
ישראל בלקנד 13, רחובות

מכאל פקר

אצל מנהל החברה הולדר רחל, רח' 202010:00 01 51359781501הולמן קריאטיב בע"מ
האיל 13, רעננה

הולדר רחל

אצל מנהל החברה אולג קריבולף, 202010:00 01 51354204301ארקדה  יו איי  סחר בע"מ
רח' בת שבע כצנלסון 41, תל אביב 

אולג קריבולף

אצל מנהל החברה איליה ילנסקי, 202010:00 01 51309408601המסיבה הגדולה בע"מ
רח' כלל החורש 6, נשר

איליה ילנסקי

אצל מנהל החברה משה גבאי, רח' 202010:00 01 51510932001בית הלחם מגרן בע''מ
החצב 37, ראשון לציון

משה גבאי

אצל מנהלת החברה חנה זיך, רח' 202010:00 01 51282289101זיך פולימרים בע''מ
שבט הרצל 1, נהריה

חנה זיך

אצל מנהל החברה אברהם ליברמן, 202010:00 01 51325601601מבט חוצות בע"מ
רח' הדייגים 23, ראשון לציון 

אברהם 
ליברמן

אצל מנהל החברה יהודה ליאור, 202010:00 01 51342054701ג  אלקטריק חשמל בע"מ
רח' ליבריה 4, חיפה  

יהודה ליאור

נחת - נהול חינוכי תורני 
בע"מ

אצל מנהל החברה אביגדור 202010:00 01 51293533901
בורשטיין, רח' רשב''א 13, ירושלים 

אביגדור 
בורשטיין

אצל מנהל החברה שלומי אמור, 202010:00 01 51359724501דיפ קר תעשיות בע''מ
רח' הדקל 17, טירת כרמל

שלומי אמור

אצל מנהל החברה ברוק בוריס, רח' 202010:00 01 51331836001לילי הובלות בע''מ
הרצל 23, בני ברק

ברוק בוריס

אצל מנהלת החברה רבקה 202010:00 01 51317724601ר ק  אוראל ארועים בע"מ
קרויטורו, רח' המנדרינה 1, עכו 

רבקה 
קרויטורו

אצל מנהל החברה גוסטבו סלסקי, 202010:00 01 51242810301ריטול בע''מ
רח' קאופמן 2, תל אביב

גוסטבו 
סלסקי

אצל מנהל החברה יוסף ניברו, רח' 202010:00 01 51467058701נס 5 וונטורס בע"מ
בלקינד 1, תל אביב

יוסף ניברו

אצל מנהל החברה אבלצוב ספיבק 202010:00 01 51332872401אבלצוב ספיבק בע"מ
אנדריי, רח' ההגנה 10, פתח תקווה

אבלצוב 
ספיבק אנדריי

אצל מנהל החברה מרגלית 202010:00 01 51409185901אגוז התקנות בע"מ
אלימלך, מושב נוגה 74

מרגלית 
אלימלך

סופר היוקרה )סניף 
הצפון( בע"מ

אצל מנהל החברה חודדה יהודה, 202010:00 01 51311114601
רח' הגליל 24, קריית אתא

חודדה 
יהודה

קציר השקעות ויזום 
בע"מ

אצל מנהל החברה שמואל נגל, רח' 202010:00 01 51219364001
קק"ל 23, קריית מוצקין 

שמואל נגל

אצל מנהל החברה יעקב פילוסוף, 202010:00 01 51488000401אופיר א ש  לייזר בע"מ
רח' הרכבים 5, ירושלים

יעקב פילוסוף

אצל מנהל החברה גיא וינברג, רח' 202010:00 01 51340415201איזי - בוי בע"מ
שארית הפליטה 71, חיפה 

גיא וינברג

אצל מנהל החברה סליצר אלכס, 202010:00 01 51356913701מגה סיגמה בע''מ
רח' אליהו חכים 12, תל אביב

סליצר אלכס

אי פי אלגנט פרוקסיס 
בע"מ

אצל נעמה עדן ברון, רח' הגאון 202010:00 01 51460996503
אליהו 10, רמת גן

נעמה עדן 
ברון
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