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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לתמיכה במוסדות מוכרים להתמחות ברפואת שיניים 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 

)להלן - חוק יסודות התקציב(, ובהתייעצות עם היועץ  בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 
לתמיכה  המשרד(   - )להלן  הבריאות  משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים  בזה  מתפרסמים  לממשלה,  המשפטי 

במוסדות מוכרים להתמחות ברפואת שיניים, כמפורט להלן: 

תקנה תקציבית מס' 67190601

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות  )א( 
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל(.

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 המבחנים שנקבעו.

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

הגדרות  .2

"מוסד מוכר להתמחות" - מוסד מוכר להתמחות ברפואת שיניים כמשמעותו בתקנה 5 לתקנות רופאי שיניים )אישור   
תואר מומחה ובחינות(, התשל"ז-31977; 

"מוסד ציבור" - כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב;  

"תחומי ההתמחות הנתמכים" - רפואת הפה או רפואת שיניים לילדים.  

מטרת התמיכה  .3

התמיכה לפי מבחנים אלה נועדה לעודד מוסדות מוכרים להתמחות להכשיר מתמחים ברפואת שיניים בתחומים   
רפואת הפה או רפואת שיניים לילדים. 

התנאים למתן התמיכה  .4

התמיכה לפי מבחנים אלה תינתן למוסד ציבור העונה על התנאים האלה:   

המוסד הוא מוסד מוכר להתמחות;  )1(

המוסד מכשיר, בשנה שבעבורה מבוקשת התמיכה, בתחומי ההתמחות הנתמכים, מספר מתמחים העולה על   )2(
מספר המתמחים שהוכשרו על ידו בשנת 2012.

סכום התמיכה ואופן חלוקתה  .5

מספר המתמחים שמעסיק מוסד מוכר להתמחות ייקבע, לצורך חישוב גובה התמיכה כאמור בסעיף קטן )ב(, על פי  )א( 
התנאים האלה:

הוא מתמחה באחד מתחומי ההתמחות הנתמכים;  )1(

תקופת  את  התמיכה  בשנת  מסיים  שהוא  או  מלאה,  לימודים  שנת  התמיכה  שנת  במהלך  השלים  הוא   )2(
התמחותו.

התמיכה תינתן לכל מוסד מוכר להתמחות על פי התנאים האלה: )ב( 

המתמחים  מספר  פחות  שנה,  באותה  המתמחים  מספר  פי  על  יחושב  בתמיכה  המזכה  המתמחים  מספר   )1(
שהוכשרו על ידו בשנת 2012;

מספר המתמחים המזכה בתמיכה בכל אחד מתחומי ההתמחות הנתמכים לא יעלה על 4;  )2(

סכום התמיכה שיינתן בעד כל מתמחה לא יעלה על 50 אלף שקלים חדשים בעד כל אחת משנות ההתמחות   )3(
שלו במוסד.  

נהלים  .6

במסגרת הבקשה לתמיכה בעד הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, לא תינתן למוסד מוכר להתמחות תמיכה  )א( 
בעד הוצאות שהוצאו במסגרת תחום פעילות אחר.

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

2 י"פ התשע"ג, עמ' 3172; התשע"ד, עמ' 472.

3 ק"ת התשל"ז, עמ' 2550.
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מוסד מוכר להתמחות לא יבקש תמיכה בעד פעילות שלא פורטה בבקשת התמיכה. )ב( 

לא תינתן תמיכה למוסד מוכר להתמחות שאינו משתף פעולה עם ביקורת מטעם המשרד בשנת הגשת הבקשה. )ג( 

לא תינתן תמיכה לפעילות הנתמכת בידי משרד ממשלתי אחר; לא תינתן תמיכה בעד פעילות שהמשרד משתתף  )ד( 
בה בדרך אחרת.

בלי לגרוע מן האמור בנוהל, מוסד מוכר להתמחות אשר עשה שימוש בלתי נאות בכספי התמיכה, השתמש בהם  )ה( 
שלא בעבור הפעילות שלשמה ניתנו, שימש כעמותת צינור לשם העברת הכספים לגוף אחר, או הגיש דיווחים 

כוזבים לגבי כספי התמיכה שאושרו לו, תישלל אפשרותו לקבל תמיכה מן המשרד בשנתיים שלאחר מכן. 

תחילה ותוקף   .7

תחילתם של מבחנים אלה מיום  כ"ט בטבת התשע"ד  )1 בינואר 2014( עד יום י"ג בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(.   

כ"ח בניסן התשע"ד )28 באפריל 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2013-000061(
יעל גרמן  

שרת הבריאות  

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות לבתי חולים ציבוריים-כלליים בפריפריה לצורך הקמת 
יחידת שירותי קרדיולוגיה דחופה )צנתור( 

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים 
בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות )להלן - המשרד( לבתי חולים ציבוריים-כלליים בפריפריה לצורך 

הקמת יחידת שירותי קרדיולוגיה דחופה )צנתור(  )להלן - בית חולים(, כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מס' - 24193006

כללי  .1

)א( ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה( תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות 
לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל(.

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 המבחנים שנקבעו.

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

הפעילות הנתמכת  .2

הפעילות הנתמכת היא הקמה של יחידה המיועדת למתן שירותי קרדיולוגיה דחופה )צנתור( )להלן - יחידה(, בתחומי   
בית  חולים ציבורי-כללי כמשמעותו בסעיף 3)1(, הממוקם ביישוב המסווג תחת אחד מששת האשכולות התחתונים 
המרכזית  הלשכה  שפרסמה  המדד(   - )להלן  חדש"  פיתוח   -  2004 מקומיות  רשויות  של  פריפריאליות  "מדד  של 

לסטטיסטיקה לרבות ציוד שרכישתו נדרשת באופן סביר לצורך תפעול השירותים ביחידה האמורה.  

התנאים למתן התמיכה  .3

תמיכה לפי מבחנים אלה תינתן לבית חולים שהתקיימו בו כל אלה:  

בית החולים הוא ציבורי-כללי שאינו בית חולים ממשלתי ואינו בית חולים בבעלות קופת חולים;   )1(

בית החולים  ממוקם ביישוב שאין בו בית חולים ציבורי-כללי אחר שיש בו יחידה ומסווג תחת אחד מששת   )2(
האשכולות התחתונים של המדד והוא פועל בהתאם לתנאי רישומו לפי פקודת בריאות העם3; 

בית החולים הציג תכנית מפורטת להקמת היחידה, ציודה, איושה ותפעולה )להלן - התכנית( והתכנית אושרה   )3(
__________ בידי ועדת הפרויקטים של המשרד;

1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2 י"פ התשע"ג, עמ' 3172; התשע"ד, עמ' 472.

3 ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 191.
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בית החולים גייס לטובת ביצוע התכנית סכום של 10% לפחות מכלל עלותה ממקורות חיצוניים, כך שתמיכת   )4(
המדינה בתכנית, בהתאם למבחנים אלה, לא תעלה על 90% מכלל עלותה.

ההסכם שבמסגרתו תינתן התמיכה  .4

התמיכה תינתן במסגרת הסכם שייחתם בין המדינה לבין בית החולים )להלן - ההסכם(, שבו יפורטו, בין השאר,  )א( 
הנושאים האלה:

המקורות ודרכי המימון של התכנית;  )1(

הסטנדרטים המקצועיים לתפעול היחידה, לרבות ציוד, תקינה, תיעוד ממוחשב של הפעולות, היקף הפעילות   )2(
לאורך שעות היממה, טווחי זמן לביצוע צנתורים במקרים דחופים;

כספי  למתן  והתנאים  השונים  התכנית  שלבי  לפי  בחלוקה  החולים,  לבית  המדינה  שתיתן  התמיכה  סכום   )3(
התמיכה בכל שלב; לא תועבר התמיכה, ביחס לכל שלב בתכנית אלא לאחר שבית החולים הוכיח כי גייס 
מקורות מימון בגובה מלוא הסכום המשלים את מלוא סכום התמיכה המיועד, עד לגובה מלוא עלות התכנית;

עמידת בית החולים בביצוע התכנית בהתאם לתנאים ולשלבים שנקבעו בהסכם.  )4(

ההסכם יגובש בשים לב להסכמים אחרים שנערכו על פי מבחנים אלה, ככל שישנם כאלה, ויאושר על ידי היועץ  )ב( 
המשפטי של המשרד.

תנאים נוספים למתן התמיכה  .5

במסגרת הבקשה לתמיכה בעד תחום הפעילות הנתמכת לפי מבחנים אלה, לא יבקש בית החולים תמיכה בעד  )א( 
הוצאות שהוצאו במסגרת תחום פעילות אחר.

בית חולים לא יבקש תמיכה בעד פעילות, שלא פורטה בתכנית. )ב( 

בית חולים לא יקבל תמיכה לתחום פעילות שאושרה לפי מבחנים אלה, אם נמצא כי הפעילות שבוצעה בתחום  )ג( 
זה לא עמדה באיכות כפי שנקבעה בתכנית.

לא תינתן תמיכה לבית חולים  שאינו משתף פעולה עם ביקורת מטעם המשרד בשנת הגשת הבקשה. )ד( 

לא תינתן תמיכה לפעילות הנתמכת בידי משרד ממשלתי אחר; לא תינתן תמיכה בעד פעילות שהמשרד משתתף  )ה( 
בה בדרך אחרת.

בלי לגרוע מן האמור בנוהל, בית חולים  אשר עשה שימוש בלתי נאות בכספי התמיכה, היינו השתמש בהם שלא  )ו( 
בעבור הפעילות שלשמם ניתנו, שימש כעמותת צינור לשם העברת הכספים לגוף אחר, או הגיש דיווחים כוזבים 

לגבי כספי התמיכה שאושרו לו, תישלל אפשרותו לקבל תמיכה מן המשרד בשנתיים שלאחר מכן.

תחילה ותוקף  .6

תחילתם של מבחנים אלה מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( ותוקפם עד יום ט' בטבת התשע"ה )31 בדצמבר   
2014(; תוקפו של הסכם שנחתם לפי מבחנים אלה בתקופת תחולתם של המבחנים לא ייפגע בשל פקיעתם.

כ"ח בניסן התשע"ד )28 באפריל 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2014-000030(
יעל גרמן  

שרת הבריאות  

מבחנים לחלוקת כספים למוסדות ציבור לצורך תמיכה של משרד החינוך במדרשות שילוב ללימודי יהדות 
וחברה ולהכשרת מנהיגות צעירה

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, 
מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספים למוסדות ציבור לצורך תמיכה של משרד החינוך )להלן - המשרד( במדרשות 

שילוב ללימודי יהדות וחברה להכשרת מנהיגות צעירה, כמפורט להלן:

 __________
1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.
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תקנה תקציבית מספר:24-14-13

פרק א': כללי

תמיכות  למתן  ובהמלצות  המשרד,  מתקציב  תמיכות  במתן  תדון  הוועדה(,   - )להלן  המשרד  של  התמיכות  ועדת   .1
למוסדות שונים, בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 )להלן - הנוהל( 

ובהתאם למבחנים אלה.

התמיכה עצמה צריך שתינתן על פי עקרונות של סבירות ושוויון בין מקבלי התמיכה השונים.   .2

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני,   .3
אחיד וענייני של המבחנים.

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי העניין; החלטת הוועדה   .4
תהיה מנומקת.

לאמור  בכפוף  הכול  פעילות,  תחומי  לפי  תיעשה  המשרד,  של  השנתי  בתקציב  לתמיכות  המיועד  הסכום  חלוקת   .5
במבחנים אלה ובחוק התקציב השנתי, כפי שיפורט להלן.

במבחנים אלה, "מוסד ציבור" - מוסד ציבור ללא כוונת רווח כהגדרתו בנוהל, שהוא עמותה, הקדש או חברה לתועלת   .6
הציבור כולם רשומים על פי דין. 

מוסד ציבור, המבקש תמיכה לראשונה, יוכיח למשרד כי פעל במשך שנתיים לפחות בפעילות נושא מבחנים אלה   .7
וכי מספר התלמידים שלמדו בו בשנה שקדמה לשנה שבעדה הגיש את בקשתו, לא פחת ממחצית מספר התלמידים 

שבעבורם הוא מבקש תמיכה בבקשה.  

הגופים הנתמכים הם מוסדות ציבור כהגדרת "מוסד ציבור" בסעיף 3א לחוק.  .8

פרק ב': הגדרות 

"מדרשת שילוב" )להלן - המדרשה( היא מסגרת חינוכית המקיימת את כל אלה:  .9

מציעה מסלול של פרק לימודים של עשרה חודשים לפחות לפני השירות הצבאי, ליווי במהלך השירות הצבאי,   )1(
וחצי שנה נוספת לפחות של לימודים במהלך השירות הצבאי או לאחריו;

מתמקדת בבניית מנהיגות יהודית-ציונית-ישראלית;   )2(

זה  ובכלל   - "שירות צבאי"  זה,  ושירות צבאי מלא; במבחן  בקהילה  למידה, עשייה  משלבת שלושה תחומים:   )3(
שירות לאומי שאורכו שנתיים;

פתוחה לכל גוני האוכלוסייה, ומכילה בנים ובנות, "חילוניים" ו"דתיים" יחד;   )4(

מקיימת את התכנית הלימודית-חינוכית במסגרת פנימייה מלאה לכל החניכים בפרקי המסלול הלימודיים.  )5(

פרק ג': דרישות להכרה ולפעילות "מדרשת שילוב"

תמיכה תינתן למדרשה שהתקיימו בה כל התנאים האלה:  .10

התאגדות המבקש ומטרותיו:   )1(

מטרותיה של המדרשה ושל התאגיד המפעיל אותה יכללו את אלה: )א( 

חינוך לנאמנות למדינת ישראל ולהזדהות עמה כמדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, כמשמעה במגילת   )1(
העצמאות ובחוקי היסוד של מדינת ישראל, ולאהבת העם והארץ;  

ובהתאם  ולכישוריהם,  ליכולתם  ומשמעותי בצה"ל, בהתאם  לגיוס לשירות צבאי מלא, איכותי  חינוך   )2(
לדרישות צה"ל; או לשירות לאומי משמעותי, בן שנתיים לפחות;

טיפוח מנהיגות צעירה, מעורבות והשפעה חברתית של החניכים והבוגרים, במהלך שירותם הצבאי או   )3(
הלאומי ולאחריו;

המדרשה והתאגיד המפעיל אותה לא היו ולא יהיו קשורים בדרך משפטית או כספית עם מפלגה פוליטית,  )ב( 
ולא יקיימו פעילות פוליטית, כגון:

ארגון אסיפה פומבית הקשורה למפלגה או לגוף פוליטי אחר;  )1(

השתתפות מאורגנת בהפגנה או בתהלוכה הקשורה למפלגה פוליטית או לגוף פוליטי אחר;  )2(
 __________

2 י"פ התשע"ג, עמ' 3172; התשע"ד, עמ' 472.
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השתתפות מאורגנת בתעמולה פומבית, בכתב או בעל פה, של מפלגה או גוף פוליטי אחר;   )3(

לא   - קשור  תאגיד  וכל  אחות,  תאגיד  בת,  תאגיד  אם,  תאגיד  לרבות  אותה,  המפעיל  והתאגיד  המדרשה  )ג( 
מפעילים ולא יפעילו מסגרת הסותרת במהותה את יעדי המדרשה וערכיה, וכן לא היו ולא יהיו שותפים 

במסגרת כזו; 

המבנה והציוד:  )2(

התאגיד יפעיל את המדרשה במבנה קבע או זמני, הכולל מערך פנימייתי מלא, שהמשרד אישר כי הוא מתאים   
מההיבטים הפיזיים, התברואתיים, הבטיחותיים, החינוכיים, המינהלתיים והארגוניים, לצורכי החניכים והסגל, 
וכן  וחדרי השירותים,  )ככל שמתקיימת(, הספורט, המטבח  לרבות: חדרי הלימוד, המגורים, הפעילות, התפילה 

מיתקנים נוספים המשמשים את החניכים ואת הסגל באופן קבוע;

בעלי התפקידים במדרשה:   )3(

ראש המדרשה יועסק בתפקידו זה במשרה מלאה, ויתקיימו בו תנאי כשירות אלה:  )א( 

הוא אזרח ותושב ישראל;   )1(

הוא בגיר;    )2(

הוא לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש ראש מדרשה;  )3(

הוא סיים שירות צבאי בצה"ל או שירות לאומי של שנתיים לפחות;  )4(

גבוהה,  להשכלה  המועצה  לחוק   9 בסעיף  כמשמעותו  מוכר  מוסד  של  מוכר  אקדמי  תואר  בעל  הוא   )5(
התשי"ח-31958, או של מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו האגף להערכת תארים אקדמיים 

מחוץ לארץ במשרד החינוך, או שהוא בעל תעודת הוראה, או בעל רישיון הוראה קבוע;

הוא בעל ניסיון חינוכי וניסיון ניהולי של 3 שנים לפחות;  )6(

הסגל החינוכי הקבוע במדרשה יכלול איש צוות חינוכי אחד לפחות לכל 20 חניכים; אם לומדים במדרשה  )ב( 
חניכים משני המינים - יכלול הסגל החינוכי כאמור איש צוות חינוכי אחד לפחות לכל 20 חניכים ואישה 

אחת לפחות מהצוות החינוכי לכל 20 חניכות; 

איש הסגל החינוכי הקבוע יעמוד בתנאי כשירות אלה:   

הוא אזרח ותושב ישראל;    )1(

הוא בגיר;    )2(

סגל  איש  לשמש  ראוי  אינו  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה,  פלילית שמפאת  בעבירה  הורשע  לא  הוא   )3(
חינוכי במדרשה; 

הוא סיים שירות צבאי בצה"ל או שירות לאומי של שנתיים לפחות;    )4(

הוא בעל ניסיון חינוכי;     )5(

מסלול השילוב:   )4(

המסלול יכלול את פרקי הלימוד האלה: פרק לימוד ראשון שיתקיים לפני השירות הצבאי או הלאומי, אשר לא   
יפחת מעשרה חודשים ופרק לימוד שני שיתקיים לאחר השירות הצבאי או הלאומי, או במהלכו )במעמד של 

שירות ללא תשלום(, אשר לא יפחת מחצי שנה;

החניכים:  )5(

החניך בן 17 שנים לפחות; )א( 

במדרשה ילמד חניך לאחר שקיבל אישור דחיית גיוס ממשרד הביטחון או מצה"ל, או פטור משירות למיועדים  )ב( 
לשירות לאומי, לצורך לימודיו במדרשה;

חניך יתקבל למדרשה לאחר שהובהר לו כי הוא חייב להשתתף באופן מלא בפעילות החינוכית והחברתית  )ג( 
לאורך כל המסלול, לשרת שירות מלא בצה"ל, או בשירות לאומי במשך שנתיים לפחות במסלול השילוב, 
חלק  חומרית, שאינה  או  כספית  בפעילות שיש בצדה תמורה  לימודיו במדרשה  בזמן  לעסוק  לו  וכי אסור 

מפעילותה החינוכית של המדרשה;

הוועדה רשאית להחליט מטעמים  חניכים;  מ–25  יפחת  לא  פרק המסלול הראשון  מספר החניכים בתחילת  )ד( 
מיוחדים שיירשמו על תמיכה במדרשה גם אם בפועל היה מספר נמוך יותר של חניכים; 

התלמידים  ממספר   20% על  יעלה  לא  האמורים  מהפרקים  אחד  בכל  שנה  בכל  הנושרים  החניכים  היקף  )ה( 
הוועדה רשאית  מ–20;  יפחת מספר התלמידים  לא  שהתחילו את הלימודים בתחילת המסלול; בכל מקרה 

 __________
3 ס"ח התשי"ח, עמ' 191.
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להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו על המשך תמיכה במדרשה גם אם בפועל בשלב מסוים היה אחוז גבוה 
יותר של נושרים; 

התכנית החינוכית-לימודית:  )6(

בין  תכלול  החינוכית-לימודית  התכנית   ;)1( בפסקה  כמפורט  למטרותיה,  בהתאם  חניכיה  את  תחנך  המדרשה   
השאר:

נושאים מתחומי הרוח והחברה, לימודים המיועדים לתרום להכשרתו הערכית ולעיצוב אישיותו של החניך,   )1(
מרכזיות  בסוגיות  עיונים  ואזרחות,  דמוקרטיה  ציונות,  ישראל,  ומקורות  מסורת  יהדות,  לימודי  בתחומים: 
בתחומי העם היהודי, החברה הישראלית, ידיעת הארץ וביטחון לאומי; מיומנויות וטיפוח מנהיגות; מדרשה 

המיועדת למי שאינם יהודים תקיים בעבורם תכנית חינוכית-לימודית מקבילה כתחליף ללימודי יהדות;   

הכנה לשירות הצבאי או הלאומי, לרבות: טיפוח החוסן הנפשי של החניכים, כושר גופני, הכרת ערכי צה"ל   )2(
והנכונות לממש אותם; 

תרומה  בה,  לומדים  החניכים  שבהם  הזמן  בפרקי  החינוכית-לימודית,  בתכנית  לכלול  רשאית  מדרשה   )3(
התנדבותית של החניכים בתחומי החינוך, החברה והקהילה, בהתאם לצרכים חברתיים-קהילתיים באזור 
הכוללת  השבועית  החינוכית-לימודית  התכנית  מהיקף   25% על  תעלה  לא  זו  פעילות  שוכנת;  היא  שבו 

שמקיימת המדרשה באותו פרק במסלול;

צוות המדרשה ילווה את החניכים לאורך כל המסלול ויקיים קשר רצוף אתם בתקופת שהותם בפרקי השירות   )4(
בצה"ל או בשירות הלאומי; המדרשה תגבש ותציג מתכונת ליווי וקיום קשר אישי בתקופה השירות בצה"ל 

או בשירות הלאומי, להנחת דעתו של המשרד )להלן - תכנית ליווי(; תכנית הליווי לא תפחת מ -

מפגש חודשי של נציג המדרשה עם החניכים ביחידה שבה הם משרתים; )א( 

המדרשה תקיים מדי חודש, במקום שנגיש לחניכים המשרתים בצבא ובשירות הלאומי, יום עיון או ערב  )ב( 
עיון שמשכו שלוש שעות לפחות, המותאם על פי תכניו לחניכים המשרתים בצבא ובשירות הלאומי;

משלוח של דפי קשר, אחת לחודש לפחות, הכוללים תכנים מתחומי הלימוד במדרשה;  )ג( 

יצירת קשר עם כל חניך מדי שבועיים;  )ד( 

לקראת  לימודים  ולא  תיכונית,  או  אקדמית  מקצועית,  להכשרה  לימודים  יתקיימו  לא  המדרשה  במסגרת   )5(
בחינות בגרות או מבחן פסיכומטרי או לימודי תעודה פורמליים מכל סוג שהוא; 

ורצופה  סדירה  בצורה  תופעל  במסלול,  הלימודים  בפרקי  המדרשה  שתקיים  החינוכית-לימודית  התכנית   )6(
לאורך כל תקופת הלימודים; היקף הלימוד והפעילות לא יפחת מחמישים שעות לימוד בשבוע, במסגרת שלא 

תפחת מחמישה ימי לימוד בשבוע;

עיון,  ימי  עצמי,  לימוד  לימודיים,  סיורים  הרצאות,  שיעורים,  האלה:  בדרכים  תתבצע  במדרשה  הפעילות   )7(
סדנאות ומפגשים עם אוכלוסיות ואישים; 

התכנית החינוכית-לימודית תאושר על ידי המשרד טרם ביצועה;   )8(

דיווחים:  )7(

המדרשה תגיש למשרד את הדיווחים האלה: 

ואלה המצויים בשלבי המסלול  בה,  חניכים הלומדים  רשימת  ובו  חודש,  כל  בתום  דיווח   - חודשי  דיווח   )1(
השונים, על גבי טופס שינפיק המשרד או באמצעי אחר כפי שיקבע המשרד;

דיווח תקופתי - בתום כל פרק לימודים, ביחס לפרק הלימודים שקדם לו וביחס לתכנון פרק הלימודים העתיד   )2(
לבוא, זאת על גבי טופס שינפיק המשרד או באמצעי אחר כפי שיקבע המשרד;

דוח תקציבי מפורט לכל שנה, מאושר על ידי רואה החשבון של התאגיד, ודוח תכנון תקציבי מפורט לשנה   )3(
הבאה; 

המשרד רשאי לבקש דיווח נוסף או השלמת דיווח, לפי הצורך ובהתאם לשיקול דעתו;     )4(

תקציב:  )8(

על המוסד להוכיח באמצעות הצגת תקציב שנתי כי למדרשה יכולת תקציבית לשאת באחריות מלאה לחניכים   
ולעמוד בכל דרישות פרק זה לאורך כל מסלול השילוב, לגבי כל החניכים שהיא מתכוננת לקלוט בשנת הלימודים 
הבאה; לעניין זה, יכולת תקציבית יכול שתתבסס על השתתפות המדינה, על תרומות, על שכר לימוד, על מקור 

תקציבי חוקי אחר, או על צירוף של כל אלה או חלקם.
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פרק ד': התמיכה 

בקשותיהם של מוסדות לתמיכה מכספי המשרד יידונו רק אם הוגשו בהתאם לנוהל.   .11

בקשה לתמיכה תהיה רק לגבי פעילות שמקיים המוסד בעצמו ולא באמצעות מוסד או גוף אחר.   .12

ומגופים  השונים  הממשלה  ממשרדי  ומקבל  מבקש  שהוא  התמיכה  סכומי  כל  את  המוסד  יפרט  לתמיכה  בבקשה   .13
ממשלתיים אחרים באותה שנת כספים, לפי הפעילויות שבעבורן ניתנים סכומי תמיכה אלה.

בכל מקרה לא יעלה שיעור התמיכה לפעילות, בצירוף תמיכות ממשרדי הממשלה האחרים, על 90% מכלל עלויות   .14
המוסד לפעילות הנתמכת.

תמיכה למדרשה תינתן על פי מספר החניכים המצויים בפרקי הלימודים ובפרק השירות הצבאי או השירות הלאומי   .15
במסלול שהיא מפעילה באופן סדיר, לפי דיווח חודשי - עד 7 בכל חודש  לגבי החודש הקודם; הדיווח יכלול את כל 
החניכים הלומדים והמשרתים בצה"ל או בשירות הלאומי, בכל שלב במסלול המשולב )לימודים במדרשה ושירות 

צבאי או שירות לאומי(.

אופן חישוב התמיכה:  .16

התמיכה תינתן לפי חודשי שהות של חניך בכל פרק במסלול;  )1(

התמיכה תינתן לפי הניקוד שיוענק לה באופן הזה:  )2(

חניכים בפרק הלימוד הראשון: לימודים מלאים במדרשה, 1 נקודה בעבור כל חניך בכל חודש; )א( 

חניכים בפרק השירות הצבאי או הלאומי: 0.25 נקודה בעבור כל חניך בכל חודש; )ב( 

חניכים בפרק הלימוד השני: לימודים מלאים במדרשה, 1 נקודה בעבור כל חניך בכל חודש;  )ג( 

לדוגמה: מדרשה שבה 20 חניכים בפרק הלימוד הראשון, 20 חניכים בפרק הצבאי ו–20 חניכים בפרק הלימוד השני   
תזכה לתמיכה שתחושב על פי 45 נקודות באותו חודש;  

היקף הניקוד הכולל היחסי שתצבור כל מדרשה מסך כל הניקוד שצברו כלל המדרשות, יקבע את אחוז התמיכה   )3(
במדרשה באותה שנה או באותו חודש מתוך התקציב הכולל העומד לחלוקה;

היקף התמיכה שיוענק על פי הניקוד שניתן לחניכים במהלך השירות הצבאי או הלאומי לא יעלה על העלות   )4(
בפועל של ליווי החניכים במהלך השירות הצבאי או הלאומי כמפורט בסעיף 10)6()4(;

התקציב הניתן בעד חניך בחישוב שנתי לא יעלה על התקציב הניתן בעד סוג תלמיד שבעדו ניתנת תמיכה בהיקף   )5(
הגבוה ביותר לפי המבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות תורניים - לימוד ופעולות4;

לפי חוק המכינות  יעלה על התקציב הניתן בעד תלמיד מכינה  התקציב הניתן בעד תלמיד בחישוב שנתי לא   )6(
הקדם–צבאיות, התשס"ח-52008;

לא תינתן תמיכה למדרשה בעבור לימודיו של חניך שאינו בעל אזרחות ישראלית או שאינו תושב קבע בישראל;  )7(

תגיש  לתמיכה; מדרשה  מוגשת הבקשה  ינואר של שנת הכספים שבעבורה  למדרשה מחודש  תוענק  התמיכה   )8(
בקשה לפי טופס המיועד לכך, שניתן לקבלו מהמשרד.

פרק ה': הוראות שונות

המוסד ימציא להנחת דעת המשרד את המסמכים האלה:  .17

אישור ממשרד הביטחון בנוגע לדחיית גיוס ולכניסת החניכים למסלול המדרשה;  )1(

תכנית לימודים שנתית מפורטת בחתך שבועי וכן מערכת של שעות הלימודים השבועיות;   )2(

תכנית הליווי של חניכי המדרשה במהלך השירות הצבאי.   )3(

תחילתו של מבחן זה מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(.  .18

ל' בניסן התשע"ד )30 באפריל 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2012-000073(
שי פירון  

שר החינוך  __________
4 י"פ התשס"ד, עמ' 3498; התשע"ג, עמ' 3449.

5 ס"ח התשס"ח, עמ' 890.
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תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החינוך במוסדות ציבור
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה 
תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה  של משרד החינוך במוסדות ציבור2 )להלן - המבחנים העיקריים(:

תיקון סעיף 5  .1

בסעיף 5 למבחנים העיקריים -  

בפסקה )5(, במקום פסקאות משנה )ב( ו–)ג( יבוא:    )1(

וייעוץ בית ספריים לצוות ההוראה כאמור בסעיף 4)א()3( - יתקיים פעמיים לפחות  מפגש לימוד, הכוונה  “)ב( 
במהלך שנת לימודים;  

ימי העיון ומפגשים למנהלים ולמורים כאמור בסעיף 4)א()4( - יתקיימו 4 פעמים לפחות במהלך שנת לימודים;“;  )ג( 

בפסקה )6(, במקום פסקאות משנה )ב( ו–)ג( יבוא:    )2(

“)ב( מפגש בית ספרי קבוע לצוות ההוראה כאמור בסעיף 4)ב()4( - יתקיים פעמיים לפחות בשנת לימודים; 

 )ג( ימי עיון ומפגשים למנהלים ולמורים כאמור בסעיף 4)ב()5( - יתקיימו 6 פעמים לפחות במהלך שנת לימודים;";

במקום פסקה )11( יבוא:     )3(

מוסד הציבור מקיים את כל סוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים המפורטים בסעיף 4 ב–35 מוסדות חינוך   )11(“
לפחות ברחבי הארץ, מהם ב–20 מוסדות חינוך יסודי או ב–10 בתי ספר מקיפים על יסודיים לפחות, ב–3 

מחוזות לפחות  של המשרד; 

בבתי ספר אשר התכנית מופעלת בהם מעל שלוש שנים, יהיה ניתן לצמצם את התכנית ולהפעיל לכל   
הפחות 50% מסוגי הפעילויות והנושאים הנתמכים המפורטים בסעיף 4, ובתנאי שהתכנית תופעל ב–35 
מוסדות חינוך לפחות ברחבי הארץ, מהם ב–20 מוסדות חינוך יסודי או ב–10 בתי ספר מקיפים על–יסודיים 
לפחות, ב–3 מחוזות לפחות של המשרד, ולצמצום הפעילות כאמור באותם בתי ספר ניתן אישור מראש 

מהמשרד, לאחר שנוכח שהמוסד עומד בתנאים שלהלן:  

המנהל עבר 20 ימי השתלמות לפחות בתכנית כנדרש, ולפי הערכת הפיקוח יכול להוביל את התכנית   )1(
בבית הספר, לאור מרכיבי התכנית, עם פחות תמיכה וליווי;

בית הספר משלב את הפעילויות והנושאים הנתמכים בתכנית העבודה הבית ספרית ולפחות שניים   )2(
מהם הפכו להיות נורמה חינוכית המתבטאת בהפעלה סדירה שלהם במשך שנתיים;

החלטת המשרד לצמצום הפעילות כאמור תהיה מנומקת ותועבר לעיון מוסד ציבור המבקש זאת."

תיקון סעיף 6  .2

בסעיף 6 למבחנים העיקריים -  

בסעיף קטן )א( -  )1(

ברישה, במקום “75%" יבוא “80%"; )א( 

בפסקה )2(, במקום “40%" יבוא “35%"; )ב( 

בפסקה )3(, במקום “10%" יבוא “12%"; )ג( 

אחרי פסקה )3( יבוא: )ד( 

עד 3% מסכום התמיכה לפעילות שעניינה מסירת מידע הנוגע לתכניות המתקיימות להורים ולצוות   )4(“
ההוראה";

בסעיף קטן )י(, במקום “75%" יבוא “90%".      )2(

תחילה   .3

תחילתם של מבחנים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(.  

י"א באייר התשע"ד )11 במאי 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2013-000044(
שי פירון  

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

2 י"פ התש"ע, עמ' 2275.
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תיקון מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור
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, מתפרסם בזה תיקון למבחנים 

לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור3 )להלן - המבחנים העיקריים(, כמפורט להלן:

תיקון סעיף 37  .1

בחשוון  כ"ז  יום  עד  זה  סעיף  של  "תוקפו  במקום  בתרבות"(,  ומידע  מחקר  )"מוסדות  העיקריים  למבחנים   37 בסעיף   
התשע"ד )31 באוקטובר 2013(" יבוא "תוקפו של סעיף זה עד יום כ"ח בטבת התשע"ד )31 בדצמבר 2013(".

תחילה  .2

תחילתו של תיקון זה ביום כ"ח בחשוון התשע"ד )1 בנובמבר 2013(.  

י"ח בכסלו התשע"ד )21 בנובמבר 2013(
)חמ 3-1888(

)803-35-2011-000010(
לימור לבנת  

__________  שרת התרבות והספורט
1  ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

 ;2327 עמ'  התשס"ז,   ;2294 עמ'  התשס"ו,   ;2058 עמ'  3700; התשס"ה,  עמ'  התשנ"ט,   ;4720 ועמ'   4687 עמ'  התשנ"ב,  י"פ   3 

  התשס"ח, עמ' 1978; התשס"ט, עמ' 1516; התשע"א, עמ' 3868.

מבחנים לתמיכה של משרד התרבות והספורט בתחרויות מוסיקה בינלאומיות
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

המועצה  ועם  לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  בהתייעצות  התשמ"ה-11985,  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3)4( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-22002 )להלן - חוק התרבות והאמנות(, מתפרסמים 

בזה מבחנים לתמיכה של משרד  התרבות והספורט )להלן - המשרד(, בתחרויות מוסיקה בינלאומיות כמפורט להלן:

תקנה תקציבית: 19420216

כללי  .1

ועדת התמיכות של המשרד )להלן - הוועדה(, תדון במתן תמיכות מתקציב המשרד לתחרויות מוסיקה בינלאומיות,  )א( 
בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן3 )להלן - הנוהל(.

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

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה ובקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני,  )ג( 
מקצועי וענייני של מבחנים אלה; החלטות הוועדה יהיו מנומקות.

הגדרות  .2

במבחנים אלה -    

"המדור" - ועדת משנה של המועצה המופקדת על תחום המוסיקה, ואם לא מונתה - מליאת המועצה;  

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

"המועצה" - המועצה הישראלית לתרבות ואמנות שהוקמה ופועלת על פי חוק התרבות והאמנות;

"מינהל התרבות" - מינהל התרבות שבמשרד; 

"משק סגור" - הפרדה מוחלטת של הפעילות הנתמכת, חשבונאית או תקציבית, מכל פעילות אחרת של המוסד, לרבות 
לעניין הנהלת חשבונות, רכישת ציוד קבוע ומתכלה או השימוש בו, הוצאות השכר והוצאות הנהלה וכלליות; 
בחישוב האמור יובא בחשבון  החלק היחסי של השכר, הוצאות ההנהלה והכלליות של המוסד בהתאם ליחס 

שבין היקף  הפעילות הנתמכת לעומת כלל פעילות המוסד;
  __________

1 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשנ"ב, עמ' 34.

2 ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

3 י"פ התשע"ג, עמ' 3172; התשע"ד, עמ' 472.
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"שנת התמיכות" - שנת כספים המחושבת מ–1 בינואר עד 31 בדצמבר בשנה שבעבורה מתבקשת תמיכה;

"התחרות" או "התחרות הקרובה" - תחרות מוסיקה בינלאומית שבעבורה מוגשת בקשה לתמיכה לפי מבחנים אלה;

"התחרות האחרונה" - תחרות מוסיקה בינלאומית שקיים המוסד במועד הקרוב ביותר לשנת התמיכות.

מטרת התמיכה  .3

מטרת התמיכה לפי מבחנים אלה לסייע למוסדות תרבות המקיימים בישראל תחרויות בינלאומיות בתחום המוסיקה   
שרמתן המקצועית והאמנותית גבוהה ושאינן במסגרת של פסטיבל.  

הוראות כלליות  .4

מוסד שמבקש תמיכה לפי מבחנים אלה ימסור לבקשת המדור, מינהל התרבות, הוועדה או כל גורם מוסמך  )א(  )1( 
אחר, כל מידע או מסמך שיתבקש לצורך הטיפול בבקשתו לתמיכה; בקשה לתמיכה או מידע כאמור יוגשו 

במועד ובמתכונת שיקבע מינהל התרבות.  

מוסד שמבקש תמיכה, מקבל תמיכה או קיבל תמיכה בעבר, ימסור לבקשת המדור, מינהל התרבות, הוועדה   )2(   
גורם מוסמך אחר, כל מידע או מסמך שיתבקש לצורך ביקורת על התנהלות המוסד, הוצאת כספי  או כל 

תמיכה שניתנו למוסד או לעניין קיום הפעילות הנתמכת. 

בלי לגרוע מסמכויותיה האחרות של הוועדה, הוועדה רשאית שלא לאשר תמיכה למוסד שאינו מקיים את   )3(   
הוראות סעיף קטן זה, אינו משתף פעולה עם ביקורת מטעם המשרד או גורם מוסמך אחר; לעניין זה, "ביקורת" - 

ביקורת כספית, ביקורת תפעולית בשטח  או כל ביקורת אחרת. 

הוועדה רשאית לנקוט צעדים כנגד מוסד אשר לא מילא אחר דרישה שהוצגה לו לפי סעיף קטן )א(, או שעשה שימוש  )ב( 
ניתנו, או שעשה בהם שימוש לא נאות אחר, או ששימש כעמותת צינור לשם  בכספי תמיכה שלא למטרה שלשמה 
העברת כספי תמיכה לגוף אחר, או שהגיש דיווחים לא נכונים או כוזבים לגבי השימוש בכספי התמיכה שניתנו לו, זאת 
לרבות קיזוז תמיכה, שלילת תמיכה שניתנה בעבר או שלילת הזכות לקבל תמיכה בעתיד, הגשת תביעה להשבת כספי 

תמיכה או כל צעד אחר לפי העניין ובהתאם להוראות הנוהל.  

הסכומים שמפורטים במבחנים אלה יעודכנו ב–1 בינואר בכל שנה )להלן - יום העדכון(, בהתאם לשיעור שינוי  )ג( 
המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין פסקה זו -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;   

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;   

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום 1 בינואר 2013.   

לא תינתן תמיכה למוסד לפי מבחנים אלה אם לפעילות נושא בקשתו ניתנת תמיכה בידי משרד ממשלתי אחר;  )ד(  
לא תינתן תמיכה לפי מבחנים אלה בעד פעילות שהממשלה משתתפת במימונה בדרך אחרת.

עקרונות לקביעת גובה התמיכה ולחישובה   .5

לתמיכה  המידה  לאמות  בהתאם  ייקבע   ,6 בסעיף  המפורטים  הסף  בתנאי  עומדת  שבקשתו  במוסד,  התמיכה  גובה  )א(  
המפורטות בסעיף 7.  

בשלב הראשון לחישוב גובה התמיכה במוסד יחושב שיעור התמיכה בו לפי כל אחת מאמות המידה המפורטות  )ב( 
בסעיף 7, לפי משקלה היחסי של כל אמת מידה.  

בשלב השני יחושב השיעור הכולל של כל מוסד בכל אמות המידה החלות עליו יחדיו.  )ג( 

בשלב השלישי יוכפל הניקוד שקיבל המוסד בשלבים הקודמים, במקדם כלהלן: )ד( 

מוסד שמבקש תמיכה בעד הכנות לתחרות שמתקיימת בשנה שלאחר השנה שבעדה מוגשת הבקשה או בשנה    )1(
העוקבת - לא יוכפל הניקוד;

מוסד שמבקש תמיכה בעד תחרות שמתקיימת בשנה שבעדה מוגשת הבקשה - ניקודו יוכפל במקדם 2.    )2(

התמיכה במוסד תיקבע בהתאם לניקודו של אותו מוסד, באופן יחסי לניקוד הכולל של המוסדות הזכאים לתמיכה. )ה( 

של  קיומה  לצורך  בפועל  המוכחות  ההוצאות  מן   75% על  יעלה  לא  המשרד  של  התמיכה  שיעור  מקרה,  בכל  )ו( 
התחרות שבעדה מבוקשת התמיכה.

תנאי סף לקבלת תמיכה  .6

לתמיכה לפי מבחנים אלה זכאי מוסד המקיים את כל תנאי הסף שלהלן:  )א( 

בינלאומית  מוסיקה  תחרות   וקיים  בינלאומיות,  מוסיקה  תחרויות  בתחום  לפחות  שנתיים  פועל  המוסד   )1(
אחת לפחות, שהמדור קבע כי היא ברמה אמנותית גבוהה; לעניין זה, תחרות שזכתה להכרה של הפדרציה 

העולמית לתחרויות מוסיקה בינלאומיות תיחשב בעלת רמה אמנותית גבוהה;
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המוסד מקיים תחרויות מוסיקה בינלאומיות בתדירות שלא תפחת מתחרות אחת מדי שלוש שנים;  )2(

בדרך של  וכולה מתקיימת  בכך  וכיוצא  מוסיקלי  נושא  כלי,  כגון:  מוגדר  מוסיקלי  נערכת בתחום  התחרות   )3(
ביצוע חי על במה; על אף האמור לעיל, שלב מיון המתחרים יכול שייעשה שלא בדרך של ביצוע חי על במה; 

המוסד פרסם באמצעי התקשורת המקובלים בישראל ומחוצה לה דוגמת עיתון או אתר אינטרנט, מודעות   )4(
בדבר קיומה של התחרות הקרובה ופרטים על אודות ההרשמה לה;

בתחרות האחרונה התקיימו כל  התנאים שלהלן:   )5(

השתתפו 20 מתחרים לפחות, 80% מהם בגילאי 17 ומעלה לפחות, וכל אחד מהם קיים הופעה פומבית  )א( 
כסולן )רסיטל(; 

מחצית מהמתחרים שהשתתפו אינם אזרחי ישראל או תושבי קבע בה לפחות; )ב( 

הוענקו פרסים בשווי כספי כולל שלא פחת מ–50,000 דולר ארה"ב; )ג( 

חבר השופטים כלל 10 שופטים לפחות; השופטים בתחרות היו בעלי ניסיון ומוניטין בתחום; מבין כלל  )ד( 
השופטים כאמור, 30% לפחות אינם אזרחי ישראל או תושבי קבע בה ו–20% לפחות הם אזרחי ישראל או 

תושבי קבע בה; 

התחרות נמשכה 8 ימים ברציפות לפחות, לא כולל ימי שבתון וחגים, בהיקף כולל שלא פחת מ–20 שעות  )ה( 
נגינה;

המתחרים חויבו בביצוע יצירה ישראלית אחת לפחות; )ו( 

התקיימו לפחות שלושה שלבים הכוללים רבע גמר, חצי גמר וגמר; )ז( 

תקציבה הכולל לא פחת מ–500,000 שקלים חדשים;  )ח( 

האירועים המרכזיים היו פתוחים לקהל הרחב בתמורה או שלא בתמורה; )ט( 

למוסד תקנון מפורט בדבר השיפוט בתחרות, הכולל את אלה לפחות: קיומה של הפרדה בין מערך השיפוט   )6(
לתקנון;  בהתאם  התחרות  של  התקין  מהלכה  על  לפקח  שתפקידה  תחרות  ועדת  מיסוד  המוסד;  והנהלת 

הוראות להבטחת היותה של התחרות הוגנת, אובייקטיבית, נטולת פניות ונקייה מניגודי עניינים; 

היתה התחרות מיועדת לסולנים - בתחילתה של התחרות האחרונה או בסופה התקיים קונצרט בליווי תזמורת   )7(
שהמדור קבע כי היא תזמורת מקצועית קבועה ומוכרת; לעניין זה, תזמורת הנתמכת בידי המשרד לפי מבחנים 

לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים הכליים תיחשב תזמורת מוכרת;

המוסד הגיש תכנית מפורטת באשר לתחרות הקרובה, הכוללת את הפרטים שלהלן ככל שהם זמינים במועד   )8(
הגשת הבקשה: מספר המשתתפים, שמותיהם וגילם; מספר השופטים, שמותיהם והמדינות שמהן הם מגיעים; 

לוח הזמנים המתכונן לתחרות; ומידע על אודות הדרישות מהמתחרים והרפרטואר;

המוסד הגיש למשרד הצעת תקציב באשר לתחרות הקרובה, אשר לדעת מינהל תרבות או מי מטעמו היא סבירה   )9(
ותואמת את צורכי התחרות כפי שהוצגו בבקשה; החלטת הוועדה שלא לאשר תמיכה בגלל אי–עמידה בתנאי 

זה תהיה מנומקת; מינהל התרבות יאפשר למוסד לתקן את הצעת התקציב, כתנאי לאישור בקשתו;

המוסד מנהל את התקציב המיועד לתחרות כמשק סגור;  )10(

המוסד עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה יעמיד את עצמו לביקורת המשרד בהתאם לדינים החלים עליו,   )11(
הוראות הנוהל והחלטות הממשלה, זאת להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה;

המוסד משתמש בכספי התמיכה רק למטרה שלשמה ניתנו;  )12(

על שקיפות  ושומר  תקין  ניהול  כללי  על  מקפיד  לפעילותו,  הרלוונטיות  הוראות החוק  מקיים את  המוסד   )13(
מלאה באורחות התנהלותו באופן ההולם את מטרותיו הציבוריות.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, המדור רשאי לקבוע, בהחלטה מנומקת, כי המוסד עמד בתנאי הסף לפי סעיף  )ב( 
קטן )א(, אף אם לא עמד באחד מהתנאים הקבועים בפסקאות )5()א( עד )ה( באופן מלא, ובלבד שאותו תנאי 
מתקיים בשיעור של 90% לפחות וכל שאר התנאים מתקיימים במלואם; הקלה כאמור לא תינתן למוסד בעד 

שתי תחרויות ברציפות. 

על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו–)ב(, לגבי  תחרות שלגביה מגיש המוסד לראשונה בקשה לתמיכה לפי מבחנים  )ג( 
אלה יחולו ההוראות שלהלן:

התנאים בסעיף קטן )א(, בפסקאות )5()א( עד )ה(, יכול שיתקיימו בשיעור של 50% בלבד; למען הסר ספק, הוראות   )1(
סעיף 6)ב( לא יחולו בו–זמנית;

מוסד שקיבל הקלה לפי סעיף קטן זה, הניקוד שקיבל לפי סעיף 7 יוכפל במקדם של 0.6.    )2(
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אמות מידה לקביעת תמיכה במוסדות  .7

שיעור התמיכה באחוזים ייקבע לפי אמות המידה המפורטות שלהלן ובהתאם למשקלה היחסי של כל אמת מידה  )א(  
המפורט לצדה:

15%מספר המתחרים)1(

15%מספר השופטים מחוץ לארץ)2(

10%ותק פעילותו של המוסד)3(

10%מספר המאזינים בקהל)4(

10%פעילויות ואירועים נלווים)5(

10%הכנסות עצמיות)6(

10%תקציב)7(

10%משך התחרות)8(

10%שווי הפרסים)9(

מספר המתחרים )ב( 

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל מתחרה שהשתתף בתחרות האחרונה.   

מספר השופטים )ג( 

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל שופט שכיהן  בתחרות האחרונה   
בחבר השופטים של התחרות. 

ותק פעילותו של המוסד )ד( 

מוסד המקיים תחרויות מוסיקה בינלאומיות בעלות מוניטין בינלאומי -  

במשך 5 שנים עד 10 שנים - יקבל באמת מידה זו 5 נקודות;  )1(

במשך למעלה מ–10 שנים עד 20 שנים - יקבל באמת מידה זו 7 נקודות;  )2(

במשך למעלה מ–20 שנים - יקבל באמת מידה זו 10 נקודות.  )3(

מספר המאזינים בקהל )ה( 

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל מאזין שנכח בתחרות האחרונה.    

פעילות ואירועים נלווים )ו( 

הניקוד באמת מידה זו יינתן בעד פעילויות ואירועים נלווים שהתקיימו לפני שנת התמיכות, במהלך התחרות   
האחרונה לפניה או אחריה, באופן שלהלן:  

בעד פעילויות ואירועים נלווים שקיים המוסד, כגון: קונצרטים בהשתתפות זוכים בתחרויות בעבר, רסיטלים   )1(
וכיוצא בזה, יקבל המוסד  נקודה אחת בעד כל מאזין נוכח בקהל; משקלו של סעיף קטן זה יהיה 80% ממשקלו 

של המשתנה;

בעד כל פעילות או אירוע נלווה שקיים המוסד כאמור - יקבל המוסד נקודה אחת; משקלו של סעיף קטן זה   )2(
יהיה 20% ממשקלו של המשתנה; 

ניקודו של מוסד שרוב הפעילויות והאירועים הנלווים שמפיק מתקיימים בפריפריה יוכפל במקדם של 1.5; לעניין 
זה, "פריפריה" - יישוב המרוחק בקו אווירי 100 קילומטר לפחות מתל אביב.

הכנסות עצמיות )ז( 

הניקוד באמת מידה זו יינתן בעד הכנסות עצמיות של המוסד בהתייחס לתחרות האחרונה, באופן שלהלן: בשלב   
ראשון ייבחן בכל מוסד שיעור ההכנסות העצמיות של המוסד ביחס לתקציבה של התחרות האחרונה )להלן - 
אחוז ההכנסות העצמיות(; בשלב שני יקבל המוסד שאחוז ההכנסות העצמיות שלו היה הגבוה ביותר 10 נקודות 
ושאר המוסדות ינוקדו באופן יחסי  אליו בהתאם לאחוז ההכנסות העצמיות שלהם; לעניין זה, "הכנסות עצמיות" 

- לרבות הכנסות ממכירת כרטיסים ומגיוס תרומות, ובלבד שאינן הכנסות ממקורות ממשלתיים.

תקציב )ח( 

יינתן באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל שקל חדש בתקציבה הכולל של  זו  הניקוד באמת מידה   
התחרות האחרונה.  
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משך התחרות )ט( 

הניקוד באמת מידה זו יינתן באופן הזה: כל מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל שעת נגינה בתחרות האחרונה, מעבר   
ל–20 שעות הנגינה הראשונות. 

שווי הפרסים )י( 

הניקוד באמת מידה זו יינתן בעד השווי הכספי הכולל של הפרסים שהוענקו בתחרות האחרונה באופן הזה: כל   
מוסד יקבל נקודה אחת בעד כל 1,000 דולר ארה"ב מעבר ל–50,000 דולר ארה"ב.  

תשלום התמיכה והוראות כלליות  .8

התמיכה תשולם בהתאם לנוהל, להנחיות החשב הכללי ולהנחיות המשרד בעניין זה. )א( 

גוף המבקש תמיכה לפי מבחנים אלה  יגיש בקשה מדי שנה; למען הסר ספק, תמיכה יכול שתינתן גם בשנה שבה  )ב( 
לא מתקיימת תחרות, בעד הכנות לתחרות שהמוסד עתיד לקיים.

לשם קביעת היקף התמיכה בכל שנה, ישמשו נתונים על התחרות האחרונה, שניתנו כאמור בסעיף 6, גם אם לא  )ג( 
התקיימה תחרות בשנה הקודמת.

תחילה   .9

תחילתם של מבחנים אלה ביום כ"ט ב טבת התשע"ד )1 בינואר 2014(.  

הוראת מעבר  .10

על אף האמור במבחנים אלה, שיעור התמיכה במוסד שנמצא זכאי לתמיכה לתחרות אחת הנערכת בשנים 2014 עד   
2016, לא יפחת משיעור התמיכה היחסי המפורט להלן שנקבע למוסד לפי התחרות האחרונה:

בשנת 2014 - 85%;  

בשנת 2015 - 80%.  

ח' באדר ב' התשע"ד )10 במרס 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2013-000040(
לימור לבנת  

  שרת התרבות והספורט

 מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור העוסקים
בשימור מידע )ארכיונים(

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה 
ועם המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף 3)4( לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג-22002 )להלן - חוק התרבות 
והאמנות(, מתפרסמים בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט )להלן - המשרד( למוסדות ציבור 

העוסקים בשימור מידע )ארכיונים(:

תקנה תקציבית מספר: 19-42-02-14

פרק א': כללי

כללי  .1

להגשת  לנוהל  בהתאם  המשרד  מתקציב  תמיכה  בעניין  תדון  הוועדה(,   - )להלן  המשרד  של  התמיכות  ועדת   )1(
בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן3 )להלן - הנוהל(, ובהתאם למבחנים אלה.

התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.  )2(

בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד   )3(
וענייני של המבחנים.

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

2  ס"ח התשס"ג, עמ' 64.

3  י"פ התשע"ג, עמ' 3186 ועמ' 5152.
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כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין;   )4(
החלטת הוועדה  תהיה מנומקת.

חלוקת הסכום המיועד לתמיכות בתקציב השנתי של המשרד תיעשה לפי תחומי הפעילות, הכול בכפוף למבחנים   )5(
אלה ולאמור בחוק התקציב לשנת הכספים השוטפת, כפי שיפורט להלן.

הגדרות   .2

במבחנים אלה -   

"ארכיון" - מוסד ציבור שעיקר עבודתו הוא פעילות בתחום הארכיוני; לעניין זה, "עיקר עבודתו" - 80% לפחות מכלל 
הוצאותיו הכספיות המוכחות, שאינן הוצאות הנהלה וכלליות, שימשו לפעילות כאמור; 

על אף האמור, לעניין זה ייחשב ארכיון גדול, כהגדרתו במבחנים אלה, כארכיון, אם עיקר עבודתו הוא פעילות   
בתחום הארכיוני בהיקף תקציב של 30% לפחות מתקציב כלל פעולותיו של מוסד הציבור, והוא מנוהל במסגרת 

נפרדת ומובחנת אשר יש לגביה הנהלה כללית ומקצועית נפרדת; 

"ארכיונאי" - מי שממלא תפקיד של ארכיונאי וכן עומד באחד לפחות מהתנאים שלהלן:  

ממוסד  לפחות  לימוד  שעות   50 של  בהיקף  הארכיונאות  בתחום  מקצועית  הכשרה  קורס  של  גמר  תעודת  בעל   )1(
הלימודים הנבחר;

קיבל תואר של מוסמך אוניברסיטה בתחום הארכיונאות, או תחום דומה לו לרבות היסטוריה, מידענות וספרנות;  )2(

ממקורות  הכנסותיו  למעט  המבוקר,  התקציב  בשנת  הארכיון  של  השנתי  ההכנסות  מחזור   - עצמיות"  "הכנסות 
ציבוריים כרשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים לפי חוק, והקצבות הוועדה הציבורית לבחינת ייעודם של 
עיזבונות לטובת המדינה, תגמולי ביטוח והכנסות שאינן בכסף, אך לרבות תרומות בכסף, קרנות מחקר ומימון של 

אגודות ידידים;

"המדור" - ועדת המשנה שמינתה המועצה הישראלית לתרבות ואמנות, לפי סעיף 10 לחוק התרבות והאמנות;  

"חומר ארכיוני" - כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר, לרבות אמצעי דיגיטלי, וכל תרשים, דיאגרמה, מפה, ציור, 
תו, תיק, תצלום, סרט, תקליט וכיוצא באלה, שיש בהם עניין לחקר העבר, העם, המדינה או החברה;

גבוהה,  להשכלה  המועצה  חוק  לפי  גבוהה  להשכלה  כמוסד  שהוכר  בישראל  מוסד   - גבוהה"  להשכלה  "מוסד 
התשי"ח-41958;

"מוסד" - מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א לחוק;  

"מטר רץ מדף"  - שלושה מכלים של ארכיון באורך של 33 סנטימטרים, רוחב של 40 סנטימטרים וגובה של 28 סנטימטרים;  

"מנהל הארכיון" - מי שממלא תפקיד של מנהל ארכיון וכן עומד באחד מהתנאים שלהלן לפחות:  

קיבל תואר אקדמי של מוסמך אוניברסיטה או תואר אקדמי שווה לו; )א( 

כיהן בארכיון חמש שנים כמנהל או בתפקיד בכיר ואחראי אחר; )ב( 

מי שסיים קורס אוניברסיטאי לארכיונאות וקיבל תעודת ארכיונאי; )ג( 

מטעם  גורם  ידי  על  ניתן  שבו  מראש,  ומפורסמים  קבועים  במועדים  הציבור  לשימוש  פתוח  מקום   - מידע"  "מרכז 
הארכיון מידע וייעוץ מקצועי לעניין החומר הארכיוני השמור בארכיון ובכל הקשור לפעילויות הארכיון;

לצמיתות  להישמר  הראוי  ארכיוני  חומר  של  לציבור  והנגשה  שימור  תיעוד,  מחקר,   - הארכיוני"  בתחום  "פעילות 
והנאסף במקור, בהעתק, בצילום או במדיה דיגיטלית, שהוא מקורי, ייחודי ובעל ערך באחד מהתחומים המפורטים 

להלן לפחות: 

היסטוריה של ארץ ישראל ותושביה;  )1(

היסטוריה של העם היהודי, תרבותו ומורשתו;  )2(

מחשבת ישראל;  )3(

שפה ולשון עברית;   )4(

ספרות;  )5(

אמנות;  )6(

"פריטים" - ספרים, חוברות, מכתבים, תעודות, תצלומים, חפצים, מסמכים כגון פנקסי קהל, תעודות לידה ופטירה, 
עלונים וכרוזים;

 __________
4  ס"ח התשי"ח, עמ' 191.
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"תערוכה" - מקבץ של פריטים הקשורים לנושא מסוים בתחום הפעילות הארכיונית של הארכיון, המוצג בחלל תצוגה 
המיועד לכך, בשטח תצוגה בסביבה הולמת המאפשרת קליטת מבקרים באופן נאות, לרבות דפי מידע, מידע כתוב 
בתצוגה או מידע קולי בעברית, בערבית ובאנגלית; לעניין זה, 1 מטר מרובע של תצוגת חוץ מתוחמת יחושב כ–0.3 

מטר מרובע;

"תצוגת חוץ מתוחמת" - תערוכה המוצגת דרך קבע מחוץ לכתליו של הארכיון;  

"שנה תקציבית קודמת" - השנה שקדמה לשנה שבעדה מתבקשת התמיכה;  

"שנת הערכה" - שלושת הרבעונים הראשונים )חודשים ינואר עד ספטמבר( בשנה שקדמה לשנת התקציב שבעדה 
מתבקשת התמיכה והרבעון האחרון )חודשים אוקטובר עד דצמבר( בשנה שלפניה; לדוגמה: בבקשה בעד שנת 

התקציב 2014 תחל שנת הערכה  ב–1 באוקטובר 2012 ותסתיים ב–31 בספטמבר 2013;

"שנת התקציב המבוקר" - השנה שקדמה לשנה התקציבית הקודמת;  

"תקציב שנתי" - סך ההכנסות של הארכיון לרבות הכנסות עצמיות, מענקים, תמיכות ותקציבים ציבוריים; סכום זה 
לא יכלול תקציבים שניתנו לפעולות שאינן במסגרת הפעילות השוטפת של הארכיון כגון, נכסים נטו לשימוש 

לפעילויות שיועדו, תגמולי ביטוח וכן הסכום לא יכלול שווי עבודת מתנדבים והכנסות בשווה כסף.

מטרות התמיכה  .3

מטרות התמיכה לפי מבחנים אלה הן לסייע לארכיונים -  

לקיים רמה מקצועית נאותה במטרה לשמר את המורשת התרבותית הלאומית, החברתית והארצישראלית על כל   )1(
עדותיה;

לעודד פעולות של הארכיון לשם שימור, איסוף והפצת חומר ארכיוני ולעודד קיומו של מחקר בתחומו;  )2(

לבצע מיון, סידור, רישום ממוחשב, דיגיטציה, שימור, שחזור והצגה של מוצגים, מסמכים, תצלומים וכל חומר   )3(
ארכיוני נוסף, והנגשתם לציבור הרחב באמצעים שונים, לרבות באמצעות המרשתת )אינטרנט(;

לקיים תנאים סביבתיים נאותים כדי למנוע פגיעה בשימורו או באיכותו של החומר הארכיוני.  )4(

תנאי סף כלליים לתמיכה  .4

לתמיכה לפי מבחנים אלה יהיה זכאי רק תאגיד שהוא מוסד ציבור שמתקיימים בו תנאי סף אלה:

לעניין תנאי הסף לתמיכה בפעילות שוטפת בארכיונים, המוסד הוא ארכיון אשר מקיים את תנאי הסף המצטברים   )1(
שלהלן:

אחת ממטרותיו העיקריות הרשומות בתקנון או במסמכי היסוד שלו היא הפעלת ארכיון; )א( 

תקציבו השנתי בשנת התקציב המבוקר היה 200,000 שקלים חדשים לפחות; סכום זה יוצמד למדד המחירים  )ב( 
לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

היקף החומר הארכיוני שבארכיון עולה על 50 מטר רץ מדף; )ג( 

בארכיון קיים מרחב ייעודי הולם שבו קיימות 2 עמדות ישיבה לפחות לעיון בחומר הארכיוני; מתוכן עמדת  )ד( 
מחשב עם גישה למרשתת )אינטרנט( אחת לפחות;

הארכיון העסיק במהלך שנת התקציב הקודמת צוות מקצועי קבוע הכולל מנהל ארכיון וארכיונאי לפחות,  )ה( 
אשר יועסקו, כל אחד, בחצי משרה לפחות;

הארכיון מקיים שעות קבלה קבועות לציבור הרחב, שלוש פעמים בשבוע למשך 4 שעות לפחות בכל פעם,  )ו( 
שבהן פתוח הארכיון לציבור, וכן ניתן לציבור המבקש זאת מידע וייעוץ מקצועי מספק לעניין החומר הארכיוני 

וכל הקשור בפעילויות הארכיון;

הארכיון מחזיק ומתפעל אתר אינטרנט אשר יפעל בלא הפסקה ויהיה נגיש לציבור באופן חופשי; האתר יכלול  )ז( 
תכנים בנושא החומר הארכיוני השמור בארכיון לפי מבחנים אלה, נוסף על תיאור כללי ומידע טכני על הגוף 

המפעיל את האתר;

החומר הארכיוני של הארכיון שמור במקום מצויד במערכת אוורור, בגלאי עשן ומטפים, אשר תקינותם נבדקת  )ח( 
מדי שנה על ידי מי שעבר הכשרה מתאימה לכך; החומר הארכיוני יישמר בתוך אמצעי אריזה שהם נטולי חומצה;

לעניין תנאי הסף לתמיכה בפרויקטים בתחום הפעילות הארכיונית, הוועדה קבעה, לאחר שקיבלה את המלצת   )2(
המדור, כי מתקיימים במוסד כל התנאים שלהלן:

הוא ארכיון;  )א( 

אחת ממטרותיו העיקריות הרשומות בתקנון או במסמכי הייסוד שלו היא פעילות בתחום הארכיוני; )ב( 

הניקוד שקיבל לפי סעיף 18 הוא 2 לפחות; )ג( 
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המוסד פועל שלא למטרת רווח, מאוגד ורשום כעמותה לפי חוק העמותות, התש"ם-51980; הקדש ציבורי הרשום   )3(
אצל רשם ההקדשות לפי חוק הנאמנות, התשל"ט-61979, חברה לתועלת הציבור הרשומה אצל רשם ההקדשות 

לפי חוק החברות, התשנ"ט-71999, או אגודה עות'מנית, לפי העניין;

המוסד הגיש בקשה בהתאם לנדרש לפי מבחנים אלה ולהוראות הנוהל;  )4(

המוסד פעל שנתיים לפחות לפני הגשת הבקשה;  )5(

המוסד אינו חלק ממוסד להשכלה גבוהה או אינו מוסד ציבור המקבל את רוב תמיכתו ממוסד להשכלה גבוהה;   )6(

עקרונות  בחינת  לצורך  תמיכה  בעדה  לקבל  מבקש  שהוא  הפעילות  של  מפורטת  עבודה  תכנית  הגיש  המוסד   )7(
דעת  להנחת  מספקת  מקצועית  ברמה  שהיא  התמיכה,  מתבקשת  שבעדה  לשנה  אלה,  מבחנים  לפי  התמיכה 
מינהל התרבות במשרד; לעניין זה תיבדק, בין השאר, מידת הפירוט של תכנית העבודה והיותה כוללת תכנון של 
הפעילות לשנים הקרובות; סבר מינהל התרבות כי רמת מקצועיותה של תכנית עבודה שהוגשה לו אינה מספקת, 

ינמק את קביעתו;

המוסד עומד בדרישות הנוהל ובכלל זה יעמיד את עצמו לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו, הוראות   )8(
הנוהל והחלטות הממשלה, להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה;

המוסד מקיים את הוראות החוק הרלוונטיות לפעילותו, מקפיד על כללי ניהול תקין ושומר על שקיפות מלאה   )9(
בהתנהלותו באופן ההולם את מטרותיו הציבוריות;

לנוהל  בהתאם  לרבות  והראויה,  התקינה  פעולתו  את  מינימלית, שמאפשרת  ובתקורה  ביעילות  פועל  המוסד   )10(
והנחיות החשב הכללי במשרד האוצר לעניין הוצאות הנהלה וכלליות;

המוסד השלים את הגשת כל המידע הדרוש לצורך ניקודו לפי מבחנים אלה, כשהוא מלא ותקין, כנדרש בידי   )11(
מינהל התרבות במסגרת הגשת בקשת התמיכה באותה שנה.

הפסקת התמיכה במוסד  .5

המשרד יפסיק את תמיכתו במוסד במקרים שלהלן:  

מצאה הוועדה בהמלצת המדור כי במוסד שנתמך במשך שנתיים לפחות, ושאושרה זכאותו לתמיכה באותה   )1(
שנה, לא מתקיים אחד מתנאי הסף המפורטים בסעיף 4, יידרש המוסד להגיש בתוך פרק זמן סביר, שלא יעלה על 
חודשיים, תכנית מפורטת לתיקון הליקוי; המוסד יידרש לסיים את ביצוע התכנית בתוך חודשיים מיום הגשת 
התכנית; המדור רשאי להאריך מועד זה לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים, מטעמים מיוחדים שיירשמו; במהלך 

תקופה זו תיפסק העברת כספי התמיכה למוסד;

לא הוגשה תכנית לתיקון הליקוי, כאמור בפסקה )1(, או שהתכנית לא בוצעה בפרק הזמן הנדרש, או שביצועה לא   )2(
הביא לתיקון הליקוי, רשאית הוועדה בהמלצת המדור להפסיק את התמיכה במוסד מעת שחדל לעמוד בתנאי 

הסף ויושבו כספי תמיכות שניתנו לו באותה שנה, ככל שניתנו;

בלי לגרוע מן האמור בפסקאות )1( ו–)2(, מוסד לא יקבל תמיכה לפי מבחנים אלה, אם נמצא בידי המדור, או בידי   )3(
הוועדה לאחר שקיבלה את חוות דעת המדור, כי הפעילות הארכיונית של המוסד לא עמדה בתכנית העבודה, 

כפי שהוצגה בבקשת התמיכה.

סוגי הפעילויות הנתמכות  .6

מוסד ייתמך, ככל שיימצא זכאי לכך, בעבור קיום אחד מסוגי פעילויות אלה: )א( 

פעילות שוטפת בארכיונים;  )1(

פרויקטים בתחום הפעילות הארכיונית.  )2(

המדור יקבע בכל שנה את החלוקה היחסית של תקציב התמיכה לפי מבחנים אלה בין סוגי הפעילויות הנזכרות  )ב( 
בסעיף קטן )א( ובלבד ששיעור התמיכה בפרויקטים שבתחום הפעילות הארכיונית לא יעלה על 10% ולא יפחת 

מ–5% מסך התקנה התקציבית.

פרק ב': תמיכה בפעילות שוטפת בארכיונים

חלוקת הארכיונים לפי היקף פעילותם  .7

מדי שנה הוועדה תסווג כל ארכיון, שעמד בתנאי הסף לאחת משלוש הקבוצות המפורטות להלן, לאחר קבלת  )א( 
המלצת המדור אשר תינתן לאחר שהמדור בחן את התקיימות התנאים שלהלן בשנה התקציבית הקודמת:

 __________
5  ס"ח התש"ם, עמ' 210.

6  ס"ח התשל"ט, עמ' 128.

7  ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.
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ארכיון גדול - ארכיון שקיים את כל התנאים המפורטים להלן:  )1(

ב–16  יעודכן  זה  סכום  לפחות;  חדשים  שקלים  מיליון   2 היה  המבוקר  התקציב  בשנת  השנתי  תקציבו  )א( 
בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; לעניין פסקה זו -

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;  

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;  

"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם; ולענין יום השינוי הראשון שלאחר   
תחילתם של מבחנים אלה - המדד שפורסם בחודש אפריל 2014; 

היקף החומר הארכיוני עולה על 900 מטר רץ מדף;  )ב( 

הארכיון העסיק בשנת התקציב הקודמת צוות מקצועי קבוע שכלל את מנהל הארכיון ובמצטבר, שתי  )ג( 
משרות ארכיונאי לפחות, שהיו מועסקים במשרה מלאה; 

הארכיון קיים שעות קבלה קבועות לציבור הרחב בימים ראשון עד חמישי למשך 6 שעות לפחות בכל  )ד( 
יום, שבהן הארכיון היה פתוח לציבור, וכן ניתן לציבור המבקש זאת, במועדים אלה, מידע וייעוץ מקצועי 

מספק לעניין החומר הארכיוני וכל הקשור בפעילויות הארכיון;

בסעיף זה, לגבי ארכיון גדול שהוא חלק מפעילות רחבה של מוסד ציבור, ייחשב לצורך מבחן תמיכה זה  )ה( 
רק התקציב של פעילות הארכיון הגדול הנבדק, ובלבד שתקציב כאמור נבדל מתקציבו הכולל של מוסד 
הציבור ויש לארכיון הנהלה כללית ומקצועית נפרדת; למען הסר ספק, לעניין מבחן תמיכה זה לא יילקחו 
בחשבון מרכיבי תקציב כלליים של מוסד הציבור שבמסגרתו פועל הארכיון כגון הוצאות הנהלה וכלליות 

כלשהן; אם קיימים כמה ארכיונים באותו מוסד ציבור, החישוב יבוצע לגבי כל ארכיון בנפרד;

ארכיון בינוני - ארכיון שקיים את כל התנאים המפורטים שלהלן:  )2(

יעודכן בכל שנה,  זה  500,000 שקלים חדשים לפחות; סכום  תקציבו השנתי בשנת תקציב מבוקר היה  )א( 
כאמור בסעיף 7)א()1()א(;

היקף החומר הארכיוני עולה על 500 מטר רץ מדף; )ב( 

בחצי  ארכיון שעסק  מנהל  קבוע שכלל  מקצועי  צוות  הקודמת  במהלך שנת התקציב  הארכיון העסיק  )ג( 
משרה לפחות וארכיונאי שעסק במשרה מלאה לפחות, במצטבר;

ארכיון קטן - ארכיון שקיים בשנה התקציבית הקודמת את כל התנאים המפורטים בסעיף 4.  )3(

בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן )א(, ועדת התמיכות רשאית לאשר את סיווגו של ארכיון גדול או בינוני לקבוצה  )ב( 
שבה היה בשנה תקציבית קודמת, בהתאם להמלצת המדור ומטעמים מיוחדים שיירשמו, גם אם לא מתקיים בו 
תנאי הסף האמור בסעיף 7)א()1()א( לעניין ארכיון גדול או תנאי הסף האמור בסעיף 7)א()2()א( לעניין ארכיון בינוני, 
ובלבד שתקציבו של הארכיון, בשנה התקציבית הקודמת לא פחת מ–80% מהסף שנקבע לאותה הקבוצה; הקלה 

זו לא תינתן לארכיון בתדירות העולה על פעמיים בשמונה שנים.

עקרונות לקביעת גובה התמיכה  .8

בשלב הראשון לחישוב גובה התמיכה בארכיון בכל אחת מן הקבוצות האמורות בסעיף 7, יחושב שיעור התמיכה  )א( 
בין הניקוד שצבר הארכיון בכל  ליחס  וזאת בהתאם   ,9 פי כל אחד מהמשתנים המפורטים בסעיף  בארכיון על 

משתנה לבין סך הניקוד שצברו כלל הארכיונים המסווגים באותה קבוצה באותו משתנה.

בשלב השני יחושב השיעור המצרפי של כל ארכיון בכל המשתנים יחדיו, וזאת בהתאם למשקלו היחסי של כל  )ב( 
משתנה, כמפורט בסעיף 9 )להלן - התחשיב הבסיסי(.

בשלב השלישי ייקבע שיעור התמיכה שהארכיון זכאי לו על פי הממוצע האלגברי בין השיעור היחסי שנקבע לו  )ג( 
בשלב השני לבין שיעור התמיכה היחסי שקיבל בשנה הקודמת.

בשלב הרביעי יופחתו מסכום התמיכה שנתקבל לאחר השלב השלישי, חריגות שכר שנעשו בשנה התקציבית  )ד( 
הקודמת, כמפורט להלן:

עלה שכר הברוטו של המנהל הכללי של הארכיון )להלן - המנכ"ל( בשנה התקציבית הקודמת על השכר   )1(
המרבי המפורט בפסקה )2(, יופחת סכום החריגה כשהוא מוכפל ב–5 מסכום התמיכה שלו היה זכאי הארכיון 

אילולא החריגה;

שכר הברוטו המרבי של מנכ"ל הארכיון ייקבע בהתאם לגובה השכר שקבעה רשות החברות הממשלתיות   )2(
לחברות ממשלתיות לא עסקיות לפי הדירוג שלהלן, זולת אם התקבל מראש אישור מינהל התרבות לתשלום 
לפי  שוטף  באופן  דרגת השכר תתעדכן  זה;  לעניין  מעקב שמינה  ועדת  להמלצת  בהתאם  יותר  גבוה  שכר 

עדכוני רשות החברות הממשלתיות:



5769 ילקוט הפרסומים 6808, כ"ה באייר התשע"ד, 25.5.2014 

סוג הארכיון
דרגת שכר הברוטו המרבי של מנכ"ל 

לפי דירוג חברות ממשלתיות לא עסקיות

דרגה 6ארכיון גדול

דרגה 2 ארכיון בינוני

דרגה 1 ארכיון קטן

האמור בסעיף קטן זה  יחול רק על מוסד מקצועי שסך התמיכה הציבורית בו  בשנת התקציב המבוקר )תמיכה   )3(
מהממשלה, מרשויות מקומיות ומרשויות ציבוריות אחרות( עולה על 25% מתקציבו השנתי, או על 1 מיליון 

שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בשלב החמישי ייבחן תקציב הארכיון בשנת התקציב המבוקר כמפורט להלן: )ה( 

ארכיון שבסיום השנה תקציבו מאוזן או נמצא ביתרה בלא גירעון מצטבר של למעלה מ–20% מתקציבו, יוגדל   )1(
ניקודו היחסי בשיעור של 3% מהשיעור שנתקבל עד לשלב זה; לעניין זה, "גירעון מצטבר" - אחוז הגירעון 

מתקציבו השנתי המאושר, שהצטבר משנות התקציב הקודמות;

ארכיון שתקציבו נמצא בסיום השנה בגירעון שוטף של 15% ומעלה או בגירעון מצטבר של 25% ומעלה, לא   )2(
יהיה זכאי לתמיכה כל עוד לא הציג תכנית הבראה מפורטת, שתיבדק ותאושר בידי מינהל התרבות, ואשר 

ביצועה ילווה בפיקוח שוטף של רואה חשבון חיצוני מטעם מינהל התרבות;

לעניין סעיף קטן זה, איזון או גירעון תקציבי ייקבעו על סמך הדוח הכספי המבוקר שצורף לבקשת התמיכה,   
ביחס  המקובלים  החשבונאות  כללי  כל  פי  על  ושנערך  הארכיון  של  וההוצאות  ההכנסות  כל  את  הכולל 

לנכסים נטו לשימוש לפעילות בלבד.

בכל מקרה, שיעור התמיכה של המשרד לא יעלה על 75% מההוצאות המוכחות בפועל לצורך ביצוע הפעילות  )ו( 
הנתמכת.

משקל המשתנים בתחשיב הבסיסי  .9

שיעור התמיכה באחוזים בכל ארכיון ייקבע על פי המשתנים המפורטים להלן, ובהתאם למשקלו היחסי של כל  )א( 
משתנה המפורט לצדו:

)1(  משתנה היקף החומר הארכיוני - 25%;

)2(  משתנה האיכות - 15%;  

)3(  משתנה הצוות המקצועי - 10%;  

)4(  משתנה נגישות הארכיון לקהל הרחב - 7%;  

)5(  משתנה המחשוב ותהליך הסריקה - 35%;  

)6(  משתנה השמירה הפיסית של החומר הארכיוני - 3%;  

)7(  משתנה הכנסות עצמיות - 5%;  

למען הסר ספק, המדור רשאי להמליץ כי ארכיון לא זכאי לניקוד בכל אחד מהמשתנים לעיל.  

מקדם קבוצתי )ב( 

לכל ארכיון, בהתאם לסיווגו בסעיף 7, יהיה מקדם קבוצתי כמפורט להלן:  )1(

      סוג הארכיון             מקדם        

2      ארכיון גדול  

1      ארכיון בינוני  

0.8      ארכיון קטן  

הבסיסי  התחשיב  את  המרכיבים  המשתנים  מן  חלק  של  בנוסחה  הכלול  מכפיל,  מהווה  הקבוצתי  המקדם   )2(
כמפורט לגבי כל משתנה.

משתנה היקף החומר הארכיוני )25%(  .10

לצורך הניקוד במשתנה זה ייחשב כלל החומר הארכיוני המוחזק בארכיון, לפי יחידות מטר רץ מדף; תינתן נקודה  )א( 
אחת לכל מטר רץ מדף.

הניקוד הכולל שיינתן לכל ארכיון בעד היקף החומר הארכיוני כאמור, יוכפל במקדם הקבוצתי של הארכיון לפי  )ב( 
סעיף 9)ב(.
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משתנה האיכות )15%(  .11

משתנה זה מורכב ממשתני המשנה המפורטים להלן שיחולקו לפי האחוז )מתוך 15%( המפורט לצדם: )א( 

)1(  ייחודיות האוסף וגיוונו -  40%;

)2(  החשיבות הלאומית של החומר הארכיוני - 40%;

)3(  מקוריות האוסף - 20%;

ייחודיות הנושא המאגד את החומר  יחיד מסוגו בארץ,  "ייחודיות האוסף" - לרבות היות הארכיון  זה,  בסעיף   
הארכיוני בארכיון ועד כמה הנושא אינו דומה לנושא של החומר הארכיוני בארכיונים אחרים.

ארכיון ינוקד בכל אחד ממשתני המשנה האמורים בסעיף קטן )א( לפי הסולם שלהלן:  )ב( 

רמה נאותה - 1 נקודות;  )1(

רמה טובה - 2 נקודות;  )2(

רמה טובה מאוד - 3 נקודות;  )3(

רמה מצוינת - 4 נקודות.  )4(

לאחר מתן הניקוד במשתני המשנה יבוצע סיכום משוקלל של הניקוד במשתנה האיכות לפי משקלם היחסי של  )ג( 
כל משתני המשנה.

המדור ימליץ לוועדת התמיכות על ניקוד המשתנים במשתנה זה, והוא רשאי למנות ועדת איכות מטעמו לעניין  )ד( 
זה; ועדת התמיכות תנמק את החלטותיה; לבקשת ארכיון, יועברו לו החלטות ועדת התמיכות לפי סעיף זה לגבי 
כלל הארכיונים; הבקשה תוגש בתוך 30 ימים ממועד ההודעה לארכיון על היקף התמיכה שלה זכאי והחלטות 

ועדת התמיכות יועברו בתוך 14 ימים ממועד הגשת הבקשה כאמור.

הניקוד הכולל שיינתן לכל ארכיון בעד משתנה זה, יוכפל במקדם הקבוצתי של הארכיון לפי סעיף 9)ב(. )ה( 

משתנה הצוות המקצועי )10%(  .12

ארכיון יקבל ניקוד במשתנה זה, בהתאם למפורט להלן, בעד כל אדם שהתקיימו לגביו יחסי עובד-מעביד, שהועסק  )א( 
בארכיון במהלך כל השנה התקציבית הקודמת וביצע את אחד התפקידים המפורטים להלן:

מנהל הארכיון - 2 נקודות;  )1(

ארכיונאי - 1 נקודה.  )2(

עובד שהועסק בידי הארכיון במשרה חלקית, יקבל ניקוד לפי שיעור המשרה שבה הועסק כשהוא מוכפל בניקוד  )ב( 
שנקבע לאותו תפקיד.

הניקוד הכולל שיינתן לכל ארכיון בעד משתנה זה, יוכפל במקדם הקבוצתי של הארכיון לפי סעיף 9)ב(. )ג( 

משתנה נגישות הארכיון לקהל הרחב )7%(  .13

ארכיון יקבל ניקוד מצטבר בכל אחד ממשתני המשנה  שלהלן:  

40% מהניקוד לפי משתנה זה - אחזקה ופיתוח של אתר אינטרנט:  )1(

בשלב ראשון ייקבע ניקוד בהתאם להיקפו של האתר, לפי המדרגות שלהלן: )א( 

אתר אינטרנט בהיקף של עד 20 דפים סטטיים - 3 נקודות;  )1(

אתר אינטרנט בהיקף של 21 עד 50 דפים סטטיים - 4 נקודות;  )2(

אתר אינטרנט בהיקף של 50 דפים סטטיים ומעלה - 5 נקודות;  )3(

בשלב שני יוכפל הניקוד שהתקבל בשלב הראשון במקדם איכות, כמפורט להלן: )ב( 

לאתר אינטרנט באיכות נאותה ייקבע מקדם של 1;  )1(

לאתר אינטרנט באיכות טובה, ייקבע מקדם של 1.2;  )2(

לאתר אינטרנט באיכות טובה מאוד, ייקבע מקדם של 1.4;  )3(

בקביעת דרגת האיכות ישקול המדור, בין השאר, את השיקולים שלהלן:  )4(

ייחודיות התכנים; )א( 

רמה טכנית של אתר האינטרנט בדגש על אינטראקטיביות; )ב( 

התאמה לסוגי אוכלוסייה שונים; )ג( 

קישורים לאתרים בעלי תוכן הנוגע לעניין; )ד( 
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החלטת ועדת התמיכות כאמור בפסקת משנה )ב( תנומק; לבקשת ארכיון, יועברו לו החלטות ועדת התמיכות  )ג( 
לפי סעיף זה לגבי כלל הארכיונים; הבקשה תוגש בתוך 30 ימים ממועד ההודעה לארכיון על היקף התמיכה 

שלה זכאי והחלטות ועדת התמיכות יועברו בתוך 14  ימים ממועד הגשת הבקשה כאמור;

תמיכה תינתן בעד אתר אינטרנט אחד בלבד, המופעל בידי המוסד; )ד( 

ומתפעל מרכז מידע בארכיון או שבאתר האינטרנט שלו  - ארכיון אשר מקיים  זה  לפי משתנה  30% מהניקוד   )2(
מוצגים כפריטים מקושרים 75% לפחות מהחומר הארכיוני שברשותו, יקבל נקודה אחת במשתנה משנה זה;

30% מהניקוד לפי משתנה זה - ארכיון אשר מרכז המידע, או מבנה הארכיון, נגיש לאנשים עם מוגבלויות יקבל   )3(
2 נקודות במשתנה משנה זה;

הניקוד הכולל שיינתן לכל ארכיון בעד משתנה זה יוכפל במקדם הקבוצתי של הארכיון לפי סעיף 9)ב(.  )4(

משתנה המיחשוב ותהליך הסריקה )35%(  .14

ארכיון יקבל ניקוד כולל במשתנה זה ובמצטבר בכל אחד ממשתני המשנה, על פי הפעילות של הארכיון בשנה  )א( 
התקציבית הקודמת במשתנה זה, בהתאם להמלצת המדור:

40% מהניקוד לפי משתנה זה - היקף החומר הארכיוני אשר נסרק והועלה למאגרי מידע ממוחשבים לרבות   )1ׂ (
ביצוע גיבוי ושמירה על ידי הארכיון מתוך כלל החומר הארכיוני; הניקוד במשתנה משנה זה יינתן כך שבעד 

כל מטר רץ מדף של חומר ארכיוני סרוק כאמור, יקבל הארכיון נקודה אחת;

60% מהניקוד לפי משתנה זה - היקף החומר הארכיוני אשר הועלה למרשתת )האינטרנט( על ידי הארכיון   )2ׂ ׁ (
מתוך כלל החומר הארכיוני; הניקוד במשתנה משנה זה יינתן כך שבעד כל מטר רץ מדף של חומר ארכיוני 

שהועלה כאמור, יקבל הארכיון נקודה אחת.

סיכום משוקלל של הניקוד במשתנה זה יבוצע לפי משקלם היחסי של משתני המשנה לעיל. )ב( 

הניקוד הכולל שיינתן לכל ארכיון בעד משתנה זה, יוכפל במקדם הקבוצתי של הארכיון לפי סעיף 9)ב(. )ג( 

משתנה השמירה הפיסית של החומר הארכיוני )3%(  .15

ארכיון יהיה זכאי לניקוד במשתנה זה כדלקמן: )א( 

ארכיון אשר החומר הארכיוני שלו שמור במקום מצויד במצלמות אבטחה, יקבל נקודה אחת במשתנה זה;  )1(

ארכיון אשר נוסף על האמור בפסקה )1(, ביטח את המבנה שבו שמור החומר הארכיוני, יקבל 2 נקודות במשתנה   )2(
זה;

ארכיון אשר נוסף על האמור בפסקאות )1( ו–)2( הבטיח את שימור החומר הארכיוני באמצעות הכנת העתק   )3(
ביטחון במיקרופילם או בסריקה של החומר הארכיוני והפקדתו מחוץ למבנה הארכיון באתר מתאים, יקבל 5 

נקודות במשתנה זה.

הניקוד הכולל שיינתן לכל ארכיון בעד משתנה זה, יוכפל במקדם הקבוצתי של הארכיון לפי סעיף 9)ב(. )ב( 

משתנה הכנסות עצמיות )5%(  .16

הניקוד במשתנה זה יחושב בהתאם לשיעור ההכנסות העצמיות של הארכיון מתוך כלל הכנסותיו, וזאת בהתאם   
ליחס בין שיעור זה לשיעורי ההכנסות העצמיות של כלל הארכיונים המסווגים באותה קבוצה.

פרק ג': תמיכה בפרויקטים

עקרונות לתמיכה בפרויקטים  .17

נכללת  ואינה  השנה  במהלך  המתקיימת  חד–פעמית  ארכיונית  פעילות  לקידום  מיועדת  בפרויקטים  התמיכה  )א( 
במסגרת התקציב השוטף והפעילות השוטפת של המוסד; בכל מקרה, מוסד אשר מקבל תמיכה שוטפת מתקציב 

המשרד לא יהיה זכאי לקבל תמיכה במסגרת הגשת בקשה לתמיכה פרויקט כמפורט במבחנים אלה.

המועצה הישראלית לתרבות ולאמנות תמליץ, באמצעות המדור, על נושאי הפרויקטים שייתמכו באותה שנה,  )ב( 
מתוך רשימת הנושאים המפורטת להלן ולא פחות משניים; הנושאים כאמור יפורסמו במסגרת הזמנת הציבור 

להגיש בקשות לתמיכה:

רכישת אוספים לארכיון;  )1(

פעולות שימור לחומר ארכיוני, לרבות פרויקטים בתחום הדיגיטציה והמחשוב;   )2(

פרויקטים חברתיים ייחודיים על בסיס החומר הארכיוני המיועדים לציבור הרחב או הציבור המקצועי בתחום   )3(
הפעילות הארכיונית;
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חללים  או  חוצות,  ייעודיות, תערוכות  גלריות  בחללי  כגון תערוכות  בסיס החומר הארכיוני,  על  תערוכות   )4(
בין–תחומיים.

כל מוסד רשאי להגיש בקשה לתמיכה בפרויקט אחד בלבד בשנה מסוימת; בכל מקרה, סכום התמיכה למוסד  )ג( 
מסוים לא יעלה על 20% מסך התקציב שהוקצה לפרויקטים באותה שנה.

המדור יבחן את פרטי התקציב של הפרויקט שצורפו לבקשת התמיכה, ויקבע את העלות המאושרת לכל פרויקט  )ד( 
)להלן - התקציב המאושר(; סכום התמיכה המרבי בפרויקט לא יעלה על 75% מהתקציב המאושר, או על סכום 
הבקשה שהגיש המוסד, או על 20% מהסכום שהוקצה לפרויקטים באותה שנה, לפי הנמוך מביניהם )להלן - 

סכום התמיכה המרבי(.

בפרויקט  לתמיכה  בקשה  לכל  שיינתן  הניקוד  את  יקבע  מטעמו,  מקצועית  ועדה  באמצעות  או  בעצמו  המדור,  )ה( 
בנושאים שאושרו, בכל אחד מהמשתנים שנקבעו לנושא התמיכה ואשר מפורטים בסעיף 18.

לכל אחד מהמשתנים האמורים בסעיף 18 יינתן ניקוד בין 1 ל–5 נקודות; הניקוד הסופי שיינתן לכל בקשה יהיה  )ו( 
הסכום המשוקלל של הניקוד בכלל המשתנים בהתאם למשקלו היחסי של כל משתנה כמפורט בסעיף 18  )להלן 

- הניקוד הסופי(.

הפרויקטים שיאושרו לתמיכה יהיו אלה שקיבלו את הניקוד הסופי הגבוה ביותר ושסכום התמיכה הכולל שלהם  )ז( 
אינו עולה על סך התקציב שהוקצה לפרויקטים באותה שנה.

סך התמיכה בכל פרויקט שאושר יחושב כדלהלן: )ח( 

בשלב הראשון יקבע המדור את סכום העלות של הפרויקט שהוגדר על ידי המוסד לפי מיטב הערכתו; ראה   )1(
המדור כי הפרויקט שהוגש ניתן להפרדה למספר פרויקטים הניתנים לאבחנה עניינית ועומדים בפני עצמם, 

יוכל להמליץ לתמוך בעד פרויקט אחד כאמור מתוך ההצעה המקורית כפרויקט בפני עצמו;

בשלב השני ייקבע התקציב המאושר לכל מוסד לפי האמור בסעיף קטן )ד(;  )2(

בשלב השלישי ייתן המדור ניקוד על פי סעיף 18 וידורגו הפרויקטים בהתאם לציון המשוקלל שקיבלו לפי   )3(
המלצת המדור, כמפורט בסעיף 18, מהגבוה לנמוך;

סכום התמיכה המרבי האמור בסעיף קטן )ד(, שנקבע לכל גוף בשלב השני יוכפל ב"מקדם הפחתה" בהתייחס   )4(
לציון המשוקלל שקיבל )להלן - סכום התמיכה המשוקלל(, כדלקמן:

מקדם הפחתהטווח הציון המשוקלל

0.5מעל 2 עד 2.5

0.6מעל 2.5 עד 3

0.7מעל 3 עד 3.5

0.8מעל 3.5 עד 4

0.9מעל 4 עד 4.5

1מעל 4.5 עד 5

התמיכה לפי פרק זה תחולק לפי סכום התמיכה המשוקלל שנקבע לכל פרויקט, עד תום התקציב שהוקצה   )5(
לפרויקטים; למען הסר ספק, גם אם נותרה יתרה שאינה עולה כדי סכום התמיכה המשוקלל של הפרויקט 
הבא בסדר הקדימות, תועבר היתרה לפרויקט זה אלא אם ויתר המוסד על התמיכה; במקרה שהמוסד ויתר 

על התמיכה תועבר יתרת התמיכה לפרויקט הבא בתור בסדר הקדימות, וכך עד למיצוי התקציב.

הבקשות לפרויקטים ינוקדו באופן מנומק על פי המשתנים שלהלן ועל פי משקלו היחסי של כל משתנה:  .18

חשיבות הפרויקט וחיוניותו לקידום הפעילות הארכיונית הישראלית בארץ - 25%; הניקוד במשתנה זה יתבסס,   )1(
בין השאר, על השיקולים האלה: מידת תרומתו של הפרויקט לקידום הפצת הידע השמור בארכיון, היותו של 

הפרויקט חברתי או ייחודי, תרומת הפרויקט לשימור או תיעוד חומר ארכיוני ייחודי;

מורכבות הפרויקט או היקפו - 25%; לעניין מידת המורכבות לפי פסקה זו, יובאו בחשבון היות הפרויקט רב–תחומי   )2(
או בין–תחומי, כזה המערב טכנולוגיות שונות, וכיוצא בכך;

המופנה  פרויקט   - "ייחודיות"  זו,  פסקה  לעניין   ;15%  - הפרויקט  של  היעד  אוכלוסיות  של  גיוון  או  ייחודיות   )3(
לאוכלוסייה בעלת מאפיינים ייחודיים כגון עולים, מגזרי מיעוטים, בעלי מוגבלות וכיוצא בכך;
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מידת החשיפה של הציבור לפרויקט - 10%; לעניין משתנה זה, פרויקט שאליו ייחשפו, לפי קביעת המדור, מספר   )4(
מצומצם של משתתפים )בודדים( יקבל נקודה אחת; קהל ניכר )עשרות( יקבל שתי נקודות; קהל בלתי מוגבל חמש 

נקודות;

הערכה מקצועית כללית של הפרויקט - 25%.  )5(

יתרה תקציבית שנותרה מהסכום שהוקצה לפרויקטים כאמור בסעיף 6)א()2(, לאחר שנקבע סכום התמיכה לפי פרק זה   .19
במוסדות הציבור שנמצאו זכאים לכך, תוסף לתקציב המיועד לתמיכה שוטפת כאמור בסעיף 6)א()1( ותחולק יחד עם 

אותו תקציב כאמור בפרק ב'.

החלטות הוועדה המנומקות, לפי המלצת המדור, לגבי כלל הבקשות לפרויקטים שנבחנו באותה שנה, יועברו לעיון   .20
מוסד ציבור שהגיש בקשה לתמיכה בעד פרויקטים ושיבקש לעיין בהחלטות כאמור; בקשת העיון תוגש בתוך 30 ימים 
ממועד ההודעה למוסד הציבור על ההחלטה בעניין הפרויקטים שבעדם ביקש תמיכה, והעברת המידע כאמור תבוצע 

בתוך 14 ימים נוספים.

פרק ד': הוראות שונות

נהלים  .21

בכל מקרה, לא תינתן למוסד ציבור תמיכה בעד פעילות הממומנת ממקור ממשלתי אחר או מתקציב המדינה, בכל  )א( 
דרך שהיא, לרבות:

מבחנים למתן תמיכה של משרד התרבות והספורט במוסדות ציבור8, שעניינם תמיכה במכוני מחקר תורניים   )1(
בעלי חשיבות לאומית;

תמיכה  שעניינם  ציבור9,  למוסדות  והספורט  התרבות  המדע  משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים   )2(
במוסדות תרבות העוסקים במחקר;

מבחנים לחלוקת כספים של משרד המדע התרבות והספורט לצורך תמיכה במוסדות ציבור10, שעניינם תמיכה   )3(
במוסדות מחקר ומידע בתרבות;

תמיכה  שעניינם  ציבור11,  למוסדות  והספורט  התרבות  החינוך  משרד  של  תמיכות  כספי  לחלוקת  מבחנים   )4(
במוזאונים מוכרים;

מבחנים לתמיכה בתחום מורשת כוחות המגן והמחתרות שפעלו בתקופה שקדמה להקמת המדינה12;  )5(

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הפנים באתרי הנצחה13;  )6(

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור המנציחים את זכרם ופועלם של   )7(
נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה14;

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור הפועלים לציון זכרו ופועלו של זאב   )8(
ז'בוטינסקי15;

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה למוסדות ציבור16, שעניינם תמיכה בהנצחת זכרו   )9(
ופועלו של השר רחבעם זאבי;

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד ראש הממשלה17, שעניינם תמיכה בציון זכרו ופועלו של בנימין זאב   )10(
הרצל;

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של המשרד לאזרחים ותיקים למוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון השואה18.  )11(

סעיפים 37 ו–38 למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור19, לא יחולו על ארכיונים. )ב( 
 __________

8  י"פ התשס"ג, עמ' 4186; התש"ע, עמ' 3257.

9  י"פ התשס"ז, עמ' 2325.

10 י"פ התשנ"ב, עמ' 4687; התשס"ח, עמ' 1978.

11 י"פ התשס"ה, עמ' 3904.

12 י"פ התשס"ב, עמ' 274.

13 י"פ התשנ"ז, עמ' 949.

14 י"פ התשע"א, עמ' 3822.

15 י"פ התשע"א, עמ' 2738.

16 י"פ התשס"ח, עמ' 494.

17 י"פ התשע"א, עמ' 3825.

18 י"פ התשס"ט, עמ' 3314; התשע"ד, עמ' 2.

19 י"פ התשנ"ב, עמ' 4687.



ילקוט הפרסומים 6808, כ"ה באייר התשע"ד, 25.5.2014  5774

הוראות שעה והוראות מעבר  .22

על אף האמור במבחנים אלה, מוסד אשר נתמך בשנה התקציבית הקודמת, בשנת 2014 לא יפחת שיעור התמיכה בו  )א( 
מ–80% משיעור התמיכה שקיבל בשנת 2013.

על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 2014 לא יחול סעיף 4)א()1()א( ו–)א()2()ב(, לפי העניין, על מוסד אשר נתמך  )ב( 
בשלוש השנים הקודמות לשנה שבה מבוקשת התמיכה.

על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 2014 לא יחול סעיף 4)א()1()ב( על מוסד אשר נתמך בשלוש השנים הקודמות  )ג( 
לשנה שבה מבוקשת התמיכה; בכל מקרה, מוסד אשר אינו עומד בתנאי סעיף 4)א()1()ב( כאמור, לא יוכל לקבל 

תמיכה שהיקפה עולה על 90% מהיקף התמיכה שקיבל בשנה הקודמת. 

על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 2014 יראו כאילו במקום סעיף 4)א()1()ג( בא "היקף החומר הארכיוני שבארכיון  )ד( 
עולה על 20 מטר רץ מדף".

על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 2014 ייחשב כארכיון גם ארכיון בינוני או ארכיון קטן שהוא חלק מפעילות  )ה( 
רחבה של מוסד ציבור אשר נתמך בשלוש השנים הקודמות לשנה שבה מבוקשת התמיכה ואשר מקיים פעילות 
בתחום הארכיוני במסגרת נפרדת ומובחנת, כחלק מכלל פעולותיו של מוסד ציבור העוסק במגוון תחומים, כאשר 
ומקצועית  כללית  הנהלה  לגביו  ויש  הציבור  מוסד  של  הכולל  מתקציבו  נבדל  הפעילות האמורה  של  תקציבה 
נפרדת; לעניין חלוקת הארכיונים לפי היקף פעילותם, כאמור בסעיף 7, לגבי ארכיון המהווה חלק מפעילות רחבה 
של מוסד ציבור, ייחשב רק התקציב של הפעילות במסגרת הארכיון הנבדק; למען הסר ספק, לא ייחשבו מרכיבי 
תקציב כלליים של מוסד הציבור, כולם או חלקם, כגון הוצאות הנהלה וכלליות כלשהן; אם קיימים כמה ארכיונים 
באותו מוסד ציבור, החישוב יבוצע לגבי כל ארכיון בנפרד; בכל מקרה, לא תינתן לפי סעיף קטן זה תמיכה שהיקפה 

עולה על 90% מהיקף התמיכה שקיבל מוסד הציבור בשנה הקודמת בעד פעילותו בתחום הארכיוני.

על אף האמור במבחנים אלה, בשנת 2014 יראו כאילו במקום סעיף 8)ג( בא "בשלב השלישי, ייקבע שיעור התמיכה  )ד( 
שהארכיון זכאי לו על פי חישוב אלגברי לפיו יינתן משקל של רבע לשיעור היחסי שנקבע לו בשלב השני ומשקל 

של שלושה רבעים לשיעור התמיכה היחסי שקיבל בשנה הקודמת". 

תחילה  .23

תחילתם של מבחנים אלה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(.  

כ"ב בניסן התשע"ד )24 באפריל 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2012-000036(
לימור לבנת  

  שרת התרבות והספורט

 תיקון מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט לצורך פעילות רוחנית-תרבותית
לקהילה יהודית שאינה אורתודוכסית 
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985  

בזה  מתפרסם  לממשלה  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות  התשמ"ה-11985,  התקציב,  יסודות  לחוק  3א  לסעיף  בהתאם 
תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט  לצורך פעילות רוחנית-תרבותית לקהילה יהודית שאינה 

אורתודוכסית2 )להלן - המבחנים העיקריים(: 

תיקון סעיף 2  .1

בסעיף 2 למבחנים העיקריים, בהגדרה "פעילות רוחנית ותרבותית" המילים "ושמשתתפים בהן 50 איש לפחות" - יימחקו.   

תיקון סעיף 5  .2

בסעיף 5)3( למבחנים העיקריים, במקום "מ–182 שעות בחודש, מתוכן 16 שעות לפחות בשבתות, ורב הקהילה מבצע את מספר   
השעות כאמור" יבוא:

")א( מ–182 שעות בחודש, מתוכן 16 שעות לפחות בשבתות, בקהילה המונה מעל 250 איש;  

)ב( מ–91 שעות בחודש, מתוכן 16 שעות לפחות בשבתות, בקהילה המונה עד 250 איש;".  

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

2  י"פ התשע"ג, עמ' 2463.



5775 ילקוט הפרסומים 6808, כ"ה באייר התשע"ד, 25.5.2014 

תחילה  .3

תחילתו של תיקון זה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(.   

כ"ג בטבת התשע"ד )26 בדצמבר 2013(
)חמ 3-1888(

)803-35-2012-000035(
לימור לבנת  

שרת התרבות והספורט  

תיקון למבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה במוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

ובהתייעצות עם  יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה  לחוק  3א  לפי סעיף 
המועצה לספריות ציבוריות לפי חוק הספריות הציבוריות, התשל"ה-21975, מתפרסם בזה תיקון למבחנים לחלוקת כספי 

תמיכות של משרד החינוך והתרבות למוסדות ציבור3 )להלן - המבחנים העיקריים(:

תיקון סעיף 56  .1

בסעיף 56 למבחנים העיקריים )"ספריות ציבוריות"(, בסעיף "מדדים המשפיעים על קביעת ההקצבה", במקום סעיף 3   
יבוא: 

"3.  ספרייה למוגבל קריאה  

הואיל ומוגבלי קריאה אינם יכולים ליהנות משירותי ספרייה רגילה, וכדי להעניק להם שירותי ספרייה הולמים,   
האגף יתמוך בספרייה המיועדת לעיוורים וללקויי ראייה, בתנאים אלה:

הספרייה שירתה 100 מנויים פעילים לפחות בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה; לעניין זה, "מנוי   )1(
פעיל" - מי שמתקיימים בו כל אלה: 

הוא עיוור או לקוי ראייה; )א( 

הוא נרשם בספרייה לשם קבלת שירותי השאלה;  )ב( 

הוא שאל מהספרייה לפחות ספר אחד בשנה שקדמה לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה;   )ג( 

בספרייה למעלה מ–3,500 כותרים של ספרי ברייל, הקלטות שמע או ספרים המודפסים באותיות מוגדלות,   )2(
לרבות כותרים השמורים כקובצי מחשב והמיועדים להפקת ספרים או הקלטות כאמור." 

תחילה   .2

תחילתו של תיקון זה ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(.   

ו' בטבת התשע"ד )8 בדצמבר 2013(
)חמ 3-1888(

)803-35-2012-0071(
לימור לבנת  

  שרת התרבות והספורט
 __________

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

2  ס"ח התשל"ה, עמ' 230.

3  י"פ התשנ"ב, עמ' 4687; התשס"ו, עמ' 2294.
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הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעה על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:

אגודה שיתופית   - כפרי  ישוב קהילתי  שם האגודה: חבר   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005826-3.

המען: ד"נ גלבוע, חבר 19165.

תאריך רישום: ח' בניסן התשע"ד )8 באפריל 2014(.

סוג ראשי: שונות.

סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.

שם האגודה: אומן - ישוב קהילתי כפרי אגודה שיתופית   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-005827-1.

המען: ד"נ מגידו, אומן 19265.

תאריך רישום: ח' בניסן התשע"ד )8 באפריל 2014(.

סוג ראשי: שונות.

סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.

ח' בניסן התשע"ד )8 באפריל 2014(
מירון הכהן  

רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי סיווג אגודה

להלן נתונים בעניין האגודה:

שם האגודה: קיבוץ מעוז חיים )שטורמן(.

מס' האגודה: 57-000150-3.

המען:  ד"נ בית שאן, מעוז חיים 10845.

תאריך רישום: כ' בכסלו התרצ"ד )8 בדצמבר 1933(.

סוג ראשי: חקלאות.

סוג משני: קיבוץ מתחדש.

כ"ד בניסן התשע"ד )24 באפריל 2014(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

צווי פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרקים והודעות לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אני מצווה בזה על פירוק האגודות:

קואופרטיבית  אגודה  "ג"  עובדים  מעונות  האגודה:  שם   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-000103-2.  

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי   
ת"ז  משה,  לין  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני  השיתופיות 
53394078, ממשרד עורכי דין לין משה, רח' דרך מנחם בגין 
154, תל–אביב-יפו 64921, טל' 03-6083500, פקס' 03-6083510.

שם האגודה: הבית המשותף מספר 9 - אגודה שיתופית   )2(
לשיכון ברמת גן בע"מ.

מס' האגודה: 57-005779-4.  

אי לזאת ובתוקף סמכותי לפי סעיף 48 לפקודת האגודות   
גבאי,  בנימין  עו"ד  את  למפרק  ממנה  אני   השיתופיות 
 ,64733 תל–אביב-יפו   ,8 המלך  שאול  רח'   ,70437413  ת"ז 

טל' 03-5603939, פקס' 03-5608990.

)פירוק(,  השיתופיות  האגודות  תקנות  להוראת  בהתאם 
את  להגיש  מאגודה  תביעה  בעל  כל  נדרש  התשמ"ד-1984, 
תביעתו בכתב למפרק בתוך שישים ימים מיום פרסום הודעה 

זו לפי מענו.

אגודה  חבר  רשאי  לפקודה,  ו–51   )2(46 לסעיפים  בהתאם 
שר  לפני  עליו  לערער  זה  צו  ממתן  שנפגע  צד  או  שיתופית 

הכלכלה חודשיים מיום פרסומו.

כ"ט בניסן התשע"ד )29 באפריל 2014(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

ביטול רישום אגודות שיתופיות
הואיל וביום 4.1.2012 ניתן צו לפירוק האגודה אלונה -   )1(
אגודה  מס'  בע"מ,  בתל–אביב  לשיכון  שיתופית  אגודה 
 ,6367 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-000635-3
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,2230 עמ'  התשע"ב, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,27.4.2014 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

האגודה  לפירוק  צו  ניתן   17.1.2011 וביום  הואיל   )2(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   תמוז 
 ,6204 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-003205-2
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,2748 עמ'  התשע"א, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,27.4.2014 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

האגודה  לפירוק  צו  ניתן   27.8.2013 וביום  הואיל   )3(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  טיקם 
 ,6663 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004615-1
ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,276 עמ'  התשע"ד, 
נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,1.4.2014
חדלה  שעה  ומאותה  השיתופיות  האגודות  מספר 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

עובדי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   26.5.2013 וביום  הואיל   )4(
אגודה  מס'  בע"מ,  שיתופית  אגודה   - אשדוד   נמל 
 ,6608 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-004838-9
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,5314 עמ'  התשע"ג, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,27.4.2014 ביום 
ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 

האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

קולחי  לפירוק האגודה  צו  ניתן   24.11.2013 וביום  הואיל   )5(
אגודה  מס'  בע"מ,  חקלאית  שיתופית  אגודה   -  יבניאל 
 ,6724 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,57-005188-8
הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל   ,2624 עמ'  התשע"ד, 
האגודה  רישום  כי  הודעה  בזה  ניתנת   ,27.4.2014 ביום 
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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 15.7.2014, אצל 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שלמה יובל, עו"ד, מפרק

ר.פ - יבוא וסחר במכוניות בע"מ
)ח"פ 51-442208-8(

)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 
 ,4.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את פנחס כהן, ת"ז 023871890, מרח' יד חרוצים 21, ירושלים, 

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 3.8.2014, בשעה 
של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10.00
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פנחס כהן, מפרק

מסעדת רמסיס בע"מ
)ח"פ 51-344147-7(

)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 
 ,31.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את דיאב ג'יהאד, מרח' שיבת ציון 24, חיפה, 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 10.8.2014, אצל 
המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דיאב ג'יהאד, מפרק

ומאותה שעה חדלה  נמחק מספר האגודות השיתופיות 
האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

שדה  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   16.10.2013 וביום  הואיל   )6(
יואב חקלאות עסקים ניהול ואחזקות - אגודה שיתופית 
חקלאית בע"מ, מס' אגודה 57-004611-0, וצו זה פורסם 
והואיל   ,1584 עמ'  התשע"ד,   ,6699 הפרסומים  בילקוט 
והפירוק הנ"ל הושלם ביום 27.4.2014, ניתנת בזה הודעה 
השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד.

כ"ז בניסן התשע"ד )27 באפריל 2014(

מירון הכהן  
רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

פלדן כרמל מאגרים בע"מ
)ח"פ 51-184650-3(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,25.10.2011 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 

איתי הפלר, מרח' העצמאות 57, חיפה, 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 1.7.2014, בשעה 
12.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

איתי הפלר, עו"ד, מפרק

ש.י.ל 100 בע"מ
)ח"פ 51-450093-3(

)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 
 ,12.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
טל'  אילת,   ,192 ת"ד   ,201 הדקל  מבית  יובל,  שלמה  עו"ד  את 

08-6374123, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
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אורי סנדץ', מרח' הבילויים 39, רמת גן 5229744, 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.

 ,31.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורי סנדץ', מפרק

קארלופט ישראל 2013 בע"מ
)ח"פ 51-490854-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 
 ,2.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 

את יוכי וולף, מרח' יעקב מוזיר 4, תל אביב, 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. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

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

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31.8.2014, בשעה 
10.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוכי וולף, מפרקת

שוהם שמאות וניהול נכסים בע"מ
)ח"פ 51-360935-4(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,2.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

עזרא שוהם, מרח' רבקה 27, ירושלים, 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.

 ,31.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עזרא שוהם, מפרק

תכשיטי גולד י.א. באר שבע בע"מ
)ח"פ 51-463766-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 
 ,27.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
שבע,  באר   ,39 חורב  מבצע  מרח'  אברג'ל,  יפה  את   ולמנות 

טל' 052-3328177, 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. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

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

 ,28.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יפה אברג'ל, מפרקת

אלפונון אלערביה בע"מ
)ח"פ 51-354943-6(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,30.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

דאוד בסאם, מכפר יסיף 24908, 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.

 ,30.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דאוד בסאם, מפרק

אודיסיאה הוצאה לאור בע"מ
)ח"פ 51-340576-1(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,24.3.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
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 ,1 1, קומה  רונן פריד, רח' המדע  יגאל מהצרי, אצל עו"ד  את 
רחובות, 08-9477080, 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.

 ,31.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל מהצרי, מפרק

י.מ. מבני גל )2002( בע"מ
)ח"פ 51-325038-1(

)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 
 ,30.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,1 1, קומה  רונן פריד, רח' המדע  יגאל מהצרי, אצל עו"ד  את 

רחובות, 08-9477080, 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.

 ,31.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל מהצרי, מפרק

סמארט-סל בע"מ
)ח"פ 51-430337-9(

)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 14.5.2014, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי שחק, ת"ז 050465418, 
מרח' הדפנה 8, תל מונד, למפרק החברה, וזאת לאחר שהוצהר 
על יכולת החברה לפרוע את חובותיה בתוך שנים עשר חודשים.

צבי שחק, מפרק

קברט אחזקות ניהול )2000( בע"מ
)ח"פ 51-303269-8(

)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 

אס.די.סי. סיסטמס דיבלופמנט קואודיניישן בע"מ
)ח"פ 51-138406-7(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,2.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
פרופ' דוד מנדס, מרח' קמיל הויסמנס 46, חיפה, 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.

 ,31.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד מנדס, מפרק

טופמאן מוצרי פרסום )2003( בע"מ
)ח"פ 51-346806-6(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,30.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
יגאל מהצרי, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות,  

טל' 08-9477080, 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.

 ,31.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 12.00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל מהצרי, מפרק

טטי שיווק בע"מ
)ח"פ 51-360820-8(

)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 
 ,30.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
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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.

 ,30.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רפאל נתיב, מפרק

דיווה - נוקי שירותי החזקה בע"מ
)ח"פ 51-159960-7(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,30.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
3, חולון,  ניסים  ולרי קוסקוב, ת"ז 311683726, מרח' הרב יצחק 

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.

 ,30.6.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 9.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ולרי קוסקוב, מפרק

גרין מבנים מודרניים 2001 בע"מ
)ח"פ 51-309321-1(

)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 
 ,12.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד פיני רובינשטיין, מרח' ז'בוטינסקי 35, רמת גן 52511, 
מגדלי התאומים 2, קומה 12, טל' 03-6246250, פקס' 03-6246260, 

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.

 ,12.8.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 12.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פיני רובינשטיין, עו"ד, מפרק

של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.3.2014, התקבלה החלטה 
וולף,  שגיב  טל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ת"ז 027880061, מרח' חלמיש 7, קיסריה, למפרק החברה.

טל שגיב וולף, עו"ד, מפרק

מיסוי ישיר בע"מ
)ח"פ 51-331345-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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   ,5.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
גרשביין, אצל  רו"ח שרון  ולמנות את  מרצון  לפרק את החברה 
אלטשולר, שחם, גמל ופנסיה בע"מ, רח' הברזל 19א, רמת החייל, 

תל אביב, 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.

שרון גרשביין, רו"ח, מפרקת

א.ר. צ'מפיונס בע"מ
)ח"פ 51-370842-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק החברה 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   ,7.5.2014 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
יעקב  מרח'  אברזל,  רותם  ולמנות את  מרצון   לפרק את החברה 

אבן חן 6/3, ירושלים 9313070, 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.

רותם אברזל, מפרק

שטיינווג אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-284260-0(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,30.4.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
רפאל נתיב, ת"ז 09252875, מרח' אהוד מנור 4, נתניה, למפרק 

החברה.
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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.

 ,21.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ניר קמחי, עו"ד, מפרק

שולמית נכטיגל
)ח"פ 51-460716-7(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,12.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 
למפרק   ,03-5063010 טל'  ים,  בת   ,7 גולומב  מרח'  באום,  יורם 

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.

 ,21.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם באום, מפרק

הסדנא של שלומית בע"מ
)ח"פ 51-323701-6(

)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 
 ,15.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את צביקה גרוס, מרח' בגין 5/3, יהוד 5647803, טל' 052-2314484, 

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.

 ,30.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 14.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

צביקה גרוס, מפרק

לומשה החזקות 2000 בע"מ
)ח"פ 51-293643-6(

)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 8.5.2014, התקבלה החלטה 
זיסאפל,  זהר  ולמנות את  במניין חוקי לפרק את החברה מרצון 

מרח' ראול וולנברג 24, תל אביב 6971920, 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 9.9.2014, בשעה 
10.30, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

זהר זיסאפל, מפרק

אלתעש בע"מ
)ח"פ 51-079221-1(

)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 12.5.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עידו שיפוני, 

מרח' קרל-נטר 2, תל אביב, טל' 03-5605454, 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.

 ,14.9.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידו שיפוני, עו"ד, מפרק

אי סי סי סי מרכז סחר גלובלי בע"מ
)ח"פ 51-379865-2(

)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 
 ,14.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
את עו"ד ניר קמחי, ת"ז 033299413, ממשרד יהודה רוה ושות', 
עורכי דין, רח' רבי עקיבא 1, ירושלים 9430125, למפרק החברה.
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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.

 ,20.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,18 קומה   ,50 דיזנגוף  רח'  ושות',  יהב  גאון  אצל   ,10.00  בשעה 
סופי של המפרק, המראה  דוח  מגדל על, תל אביב, לשם הגשת 
להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סאי סנד, מפרק

אנזו לוקו בע"מ
)ח"פ 51-347038-5(

)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 
 ,12.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 ולמנות את הנרי אטיאס, מרח' ההסתדרות 6, ראשון לציון, טל' 

03-2350183, 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.

 ,23.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הנרי אטיאס, מפרק

קיס אנד פופ יבוא ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-377601-3(

)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 
 ,23.2.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה  התקבלה 
 ולמנות את הנרי אטיאס, מרח' ההסתדרות 6, ראשון לציון, טל' 

03-2350183, 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.

 ,23.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

הנרי אטיאס, מפרק

3די. דיאספי בע"מ
)ח"פ 51-500194-9(

)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 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית של  החברות 
התקבלה   ,5.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד 
דרזנר, מרח' רש"י 25, רעננה, טל' 054-4951354, 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.

 ,1.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
הנ"ל, לשם הגשת דוח  בשעה 10.00, במשרדי המפרק, בכתובת 
סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד דרזנר, מפרק

ד"ר נוימן אתי בע"מ
)ח"פ 51-327610-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת 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 7.5.2014, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אתי נוימן, ת"ז 

005777602, מרח' הרקפת 33, כרמי יוסף, 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. נושה או אדם אחר שלא יגיש 

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

 ,19.10.2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
ז'בוטינסקי 33, ראשון  גילר, רח'  בשעה 10.00, במשרד עו"ד אסף 
לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אתי נוימן, מפרקת

נ.ס.ג.נ. בנייה ופיתוח בע"מ
)ח"פ 51-322692-8(

)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 
 ,14.5.2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה  של  כללית 
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות 
 ,052-2513715 טל'  אביב,  תל   ,50 נורדאו  מרח'  סנד,  סאי  את 

למפרק החברה.


