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הסכם בדבר מתן מענק בשל תקופת אבטלה ממושכת לאור התפרצות נגיף הקורונה החדש

שנערך ונחתם בירושלים ביום כ"ט בחשוון התשפ"א )16 בנובמבר 2020(
בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל )להלן - הממשלה(, המיוצגת על ידי גב' מירב קדם, סגנית בכירה לחשב הכללי, 

ומר אלי ביתן, סגן בכיר לחשב הכללי מטעם משרד האוצר;

מצד אחד           

ארנה  גב'  המוסד,  של  הכללי  המנהל  שפיגלר,  מאיר  מר  ידי  על  המיוצג  המוסד(,   - )להלן  לאומי  לביטוח  המוסד  לבין: 
ורקוביצקי, סגנית המנהל הכללי וראש מינהל גמלאות, וגב' חגית גולדשטיין מויאל, חשבת המוסד;

מצד שני           

מהתפרצות  כתוצאה  כלל–עולמית  מגפה  פנדמיה,  של  בעיצומה  כעת  נמצאות  בתוכן,  וישראל  העולם,  ומדינות  הואיל: 
והתפשטות נגיף קורונה )Novel Coronavirus 2019 - nCoV( )להלן - נגיף הקורונה(; 

הואיל: והממשלה והמוסד מבקשים לסייע באופן חד–פעמי למי שהיה מובטל במשך תקופה ממושכת בעקבות התפרצות 
נגיף הקורונה, וכן למי שהיה זכאי למענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה במשך תקופה ממושכת; 

והואיל: והמוסד מוכן לבצע את מתן ההטבה לפי הסכם זה, לאחר שהתמלאו התנאים האמורים בסעיף 9 לחוק הביטוח 
הלאומי 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן:

המבוא  .1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו    

הגדרות   .2

בהסכם זה -  

"בני זוג" - כהגדרתם בחוק הבטחת הכנסה;

"דמי אבטלה" - כהגדרתם בסעיף 158 לחוק;

"חוק הבטחת הכנסה" - חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-11980;

"חוק מענק הסתגלות" - חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה )הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש(, התש"ף 
;22020-

"החוק" - חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-31995;

"מבוטח" - מבוטח כהגדרתו בסעיף 158 לחוק או זכאי למענק הסתגלות;

"השכר היומי הממוצע במשק" - כהגדרתו בסעיף 167 לחוק;  

"השכר הקובע" - השכר היומי הממוצע כמשמעותו בסעיף 170 לחוק, שלפיו שולמו לאחרונה דמי האבטלה לאותו 
מבוטח;

"ימי אבטלה" - לעניין מי שקיבל דמי אבטלה - מספר הימים שבעדם שולמו דמי אבטלה, ולעניין מי שקיבל מענק 
הסתגלות בעד חודש מסוים - מספר הימים שבעדם היה ניתן לשלם דמי אבטלה, ולעניין זה יובאו במניין גם ימי 

אבטלה שבעדם לא שולמו לו דמי אבטלה בשל הוראות סעיף 172 לחוק;

"מענק הסתגלות" - כמשמעותו בחוק מענק הסתגלות או בתקנות שעת חירום;

"תקנות שעת חירום" - תקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש( )מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה(, התש"ף-42020  

זכאות למענק חד–פעמי בעד תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה  .3

מבוטח שמתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים להלן יהיה זכאי למענק חד–פעמי בסכום של 2,000 שקלים חדשים   
)להלן - המענק(:

שולמו לו דמי אבטלה או שולמו לו דמי אבטלה ומענקי הסתגלות, בתקופה שמיום 1 במרס 2020 ועד ליום 17   )1(
באוקטובר 2020, והכול בעד תקופה של לפחות 100 ימי אבטלה, בין אם רצופים ובין אם לאו, ולעניין דמי האבטלה 

- ובלבד ששכרו הקובע היה נמוך מהשכר היומי הממוצע במשק;
   

ס"ח התשמ"א, עמ' 30   1

ס"ח התש"ף, עמ' 158 ועמ' 298   2

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   3

ק"ת התש"ף, עמ' 938 ועמ' 1220   4
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שולמו לו מענקי הסתגלות בעד תקופה של 100 ימי אבטלה לפחות, בין אם רצופים ובין אם לאו, החל מיום 1 במרס   )2(
2020 ועד ליום 17 באוקטובר 2020 

תוספת למענק  .4

בני זוג הזכאים שניהם למענק חד–פעמי יהיו זכאים כל אחד מהם לתוספת למענק בסכום של 500 שקלים חדשים   

תשלום המענקים והתוספת למענקים  .5

המוסד ישלם את המענקים החד–פעמיים והתוספת להם, בלא צורך בהגשת בקשה, לחשבון הבנק שאליו השתלמו   
דמי האבטלה או מענק ההסתגלות למבוטח הזכאי למענק, לפי העניין  

החלת הוראות פרק י"ד לחוק   .6

על תשלום מענקים ותוספות למענקים לפי הסכם זה יחולו הוראות פרק י"ד לחוק למעט הסיפה של סעיף 303)ב( לעניין   
ניכוי מגמלה וסעיף 312, בשינויים המחויבים 

דין מענק ותוספת למענק  .7

לא יראו את המענק והתוספת למענק המשתלמים מכוח הסכם זה כהכנסה לפי כל דין     

מימון והחזר הוצאות   .8

מענקים ותוספת למענקים לפי הסכם זה ישולמו על חשבון אוצר המדינה באמצעות המוסד  )א( 

המוסד יגיש לממשלה, באמצעות משרד האוצר, חשבון מפורט של סכום ההוצאה לפי הסכם זה, שהוציא המוסד  )ב( 
בפועל 

הממשלה תשפה את המוסד, באמצעות משרד האוצר, בסכום תשלום המענקים שהוא ישלם לפי הסכם זה, וזאת  )ג( 
לפי נוהל השתתפות אוצר המדינה בתשלומי המוסד לביטוח לאומי )להלן - הנוהל(  

המוסד  של  המינהליות  מההוצאות  היחסי  החלק  לפי  המוסד  את  תשפה  האוצר,  משרד  באמצעות  הממשלה,  )ד( 
הנובעות מביצוע הסכם זה כפי שהיו בפועל ובהתאם לנוהל 

ולראיה באו הצדדים על החתום

מאיר שפיגלר אורנה ורקוביצקי חגית גולדשטיין מויאל אלי ביתן מירב קדם

המנהל הכללי סגנית המנהל הכללי וראש 
מינהל הגמלאות

חשבת המוסד סגן בכיר לחשב 
הכללי

סגן בכיר לחשב 
הכללי

המוסד לביטוח לאומי משרד האוצר 

כ"ט בחשוון התשפ"א )16 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6148(

הסכם בדבר מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל 
התפרצות נגיף הקורונה

שנערך ונחתם בירושלים ביום כ"ט בחשוון התשפ"א )16 בנובמבר 2020(
בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל )להלן - הממשלה(, המיוצגת על ידי גב' מירב קדם, סגנית בכירה לחשב הכללי 

ומר אלי ביתן, סגן בכיר לחשב הכללי, מטעם משרד האוצר;

מצד אחד           

לבין: המוסד לביטוח לאומי )להלן - המוסד(, המיוצג על ידי מר מאיר שפיגלר, המנהל הכללי של המוסד, גברת ארנה 
ורקוביצקי, סגנית המנהל הכללי וראש מינהל גמלאות וגברת חגית גולדשטיין מויאל, חשבת המוסד לביטוח לאומי;

מצד שני           

מהתפרצות  כתוצאה  כלל–עולמית  מגפה  פנדמיה,  של  בעיצומה  כעת  נמצאות  בתוכן,  וישראל  העולם,  ומדינות  הואיל: 
והתפשטות נגיף קורונה )Novel Coronavirus 2019 - nCoV( )להלן - נגיף הקורונה(; 

למעגל  לחזור  ממושכת  אבטלה  תקופת  לאחר  למובטלים  מוגבלת,  לתקופה  לסייע,  מבקשים  והמוסד  והממשלה  הואיל: 
התעסוקה;

והואיל: והמוסד מוכן לבצע את מתן ההטבה לפי הסכם זה, לאחר שהתמלאו התנאים האמורים בסעיף 9 לחוק הביטוח 
הלאומי 
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לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן:

מבוא  .1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו    

הגדרות   .2

בהסכם זה -  

"דמי אבטלה" - כהגדרתם בסעיף 158 לחוק;

"החוק" - חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-11995;

"מבוטח" - כהגדרתו בסעיף 158 לחוק;

"עובד" - כהגדרתו בחוק;

"פקודת מס הכנסה" - פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[2;   

היו  שממנו  סכום  אותו  לרבות  אבטלה,  ביטוח  דמי  שולמו  שבעדה  מעבודה  ההכנסה  סך   - יומי"  חדש  קובע  "שכר 
המענק,  משתלם  שבעדו  בחודש  ביטוח,  דמי  לתשלום  הקבוע  המרבי  השיעור  אלמלא  הביטוח  דמי  משולמים 

מחולק בתקופת העבודה; 

"שכר קובע ישן יומי" - השכר היומי הקובע המחושב בהתאם לשכר הממוצע היומי, שלפיו שולמו לאחרונה דמי 
האבטלה לאותו מבוטח;

"שכר יומי קובע" - שכר ממוצע יומי כמשמעותו בסעיף 170 לחוק;

"תקופת העבודה" - 

בעבור חודש עבודה מלא - 25;  )1(

בעבור חודש עבודה חלקי - התוצאה המתקבלת מהכפלת חמש שישיות בהפרש הימים שבין היום האחרון   )2(
באותו החודש או היום שבו הפסיק העובד את עבודתו, המוקדם משניהם, ובין יום תחילת העבודה באותו 

החודש  

זכאות למענק בעד השתלבות בתעסוקה  .3

עובד המבוטח לפי פרק ז' לחוק, המתקיימים בו כל אלה, זכאי למענק בסכום המפורט בסעיף 5 להלן )להלן - מענק(:  

לא היה מועסק במשך 75 ימים רצופים בתכוף לפני יום 1 בנובמבר 2020 )להלן - היום הקובע(;    )1(

בתקופה שבין יום 1 במרס 2020 עד ליום הקובע שולמו לו דמי אבטלה בעד 75 ימי אבטלה, גם אם אינם רצופים;   )2(

החל להיות מועסק בתקופה שבין היום הקובע ובין יום 31 בדצמבר 2020;   )3(

הוא היה מועסק במשך 14 ימים או יותר, גם אם אינם רצופים, במשך התקופה שמהיום הקובע ועד 30 באפריל   )4(
2021; לצורך תנאי זה לא ייספרו ימים שבהם המבוטח מצוי בחופשה ללא תשלום   

לעניין מניין הימים המנויים בפסקאות )1( ו–)2( ייכללו גם ימים שבהם קיבל המבוטח בתקופה שבין יום 1 במרס 2020   
עד ליום הקובע אחד מאלה, ובלבד שצבר לפחות 25 ימי אבטלה בתקופה האמורה: 

דמי לידה וגמלה לשמירת היריון המשתלמים לפי פרק ג' לחוק;  )א( 

דמי פגיעה המשתלמים לפי פרקים ה', י"ג ו–י"ג1 לחוק;  )ב( 

תגמול לפי פרק י"ב לחוק   )ג( 

תשלום המענק  .4

המוסד ישלם את המענק בעד כל יום שבו היה המבוטח מועסק, מיום תחילת עבודתו של המבוטח לאחר היום  )א( 
הקובע, ובלבד שהמדובר ביום שבגינו היה ניתן לשלם דמי אבטלה וכן שבעד החודש הקלנדרי שבעדו משתלם 

המענק )להלן - חודש התשלום( שכרו הקובע החדש היומי היה קטן משכרו הקובע הישן היומי   

על אף האמור בסעיף קטן )א(, לא ישולמו למבוטח בעד אותו יום מענק לפי הסכם זה ומענק למובטל שעובד בשכר  )ב( 
נמוך כמשמעותו בסעיף 176א לחוק 

זה,  הסכם  מכוח  המענק  לו  ישולם  יום,  אותו  בעד  אבטלה  ולדמי  זה  הסכם  מכוח  למענק  המבוטח  זכאי  היה  )ג( 
בהפחתת דמי האבטלה שלהם זכאי המבוטח בעבור אותו היום  

   

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120   2
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)א(, מבוטח לא יהיה זכאי למענק בעד ימים שלאחר יום 30 באפריל 2021 או לאחר  על אף האמור בסעיף קטן  )ד( 
ארבעה חודשים מיום תחילת העסקתו לראשונה לאחר היום הקובע, כאמור בסעיף 3)3(, המוקדם משניהם 

סכום המענק   .5

סכום המענק לכל יום בחודש התשלום יהיה הנמוך מבין אלה:    

שיעור הירידה בשכר הקובע החדש היומי בחודש התשלום, לעומת השכר הקובע הישן היומי, כשהוא מוכפל   )1(
בדמי האבטלה היומיים שהיו משתלמים למבוטח בחודש התשלום אלמלא היה עובד, והכול בהתאם לנוסחת 

החישוב שלהלן:

*דמי האבטלה היומיים
שכר קובע ישן יומי פחות שכר קובע חדש יומי

גובה המענק היומי=
שכר קובע ישן יומי

200 שקלים חדשים;  )2(

הפרש חיובי בין 632 שקלים חדשים לבין השכר הקובע החדש היומי; במקרה של הפרש שלילי או הפרש השווה   )3(
לאפס - אפס 

בקשה למענק  .6

אתר  באמצעות  מקוון  באופן  תוגש  כאמור  בקשה  מענק;  לקבלת  בקשה  שתוגש  לאחר  המענק  את  ישלם  המוסד   
האינטרנט של המוסד  

המועד האחרון להגשת בקשה למענק  .7

בקשה למענק לפי הסכם זה תוגש עד יום 31 ביולי 2021    

תחולת הוראות פרק י"ד לחוק על המענק   .8

על תשלום מענקים לפי הסכם זה יחולו הוראות פרק י"ד לחוק, למעט הסיפה של סעיף 303)ב( לעניין ניכוי מגמלה,   
בשינויים המחויבים 

דין מענק  .9

יראו את המענק לפי הסכם זה כהכנסה מעבודה או ממשלח יד לעניין תשלום גמלאות שמשלם המוסד בלבד; לעניין   
זה, "הכנסה מעבודה או ממשלח יד" - הכנסה חודשית, בפועל, לפי סעיף 2)1(, )2( או )8( לפקודת מס הכנסה; לעניין 

דין אחר, לא יראו את המענק כהכנסה  

מימון והחזר הוצאות   .10

מענקים לפי הסכם זה ישולמו על חשבון אוצר המדינה באמצעות המוסד  )א( 

המוסד יגיש לממשלה, באמצעות משרד האוצר, חשבון מפורט של סכום ההוצאה לפי הסכם זה, שהוציא המוסד  )ב( 
בפועל 

הממשלה תשפה את המוסד, באמצעות משרד האוצר, בסכום תשלום המענקים שהוא ישלם לפי הסכם זה, וזאת  )ג( 
לפי נוהל השתתפות אוצר המדינה בתשלומי המוסד לביטוח לאומי )להלן - הנוהל(  

המוסד  של  המינהליות  מההוצאות  היחסי  החלק  לפי  המוסד  את  תשפה  האוצר,  משרד  באמצעות  הממשלה,  )ד( 
הנובעות מביצוע הסכם זה כפי שהיו בפועל ובהתאם לנוהל 

ולראיה באו הצדדים על החתום

מאיר שפיגלר אורנה ורקוביצקי חגית גולדשטיין מויאל אלי ביתן מירב קדם

המנהל הכללי סגנית המנהל הכללי וראש 
מינהל הגמלאות

חשבת המוסד סגן בכיר לחשב 
הכללי

סגן בכיר לחשב 
הכללי

המוסד לביטוח לאומי משרד האוצר

כ"ט בחשוון התשפ"א )16 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6149(
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הודעה על מיזוגי חברות
לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988

בהתאם לסעיף 21)ב( לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-11988, אני מודיעה על הסכמתי לאישור המיזוגים כלהלן:

העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

מליסרון בע"מ2020-097468

כלל חברה לביטוח בע"מ

קניון הצפון נהריה תפעול בע"מ

פיתוח, הקמה, ניהול ואחזקה של שטחי מסחר ומשרדים 
שבבעלותה והשכרתם

מפעילה קניון בעיר נהריה חלק מקבוצת חברות 
העוסקות בתחומי הביטוח והאשראי

אם החיטה בע"מ2020-100162

חברת פסח בא בע"מ

טחנת קמח כשר לפסח וייצור מצות ומוצרים בלא גלוטן 

ייצור מצות חבורה מכונה

אבן קיסר בע"מ2020-100236

Lioli Ceramica Pvt. Ltd

ייצור ושיווק של לוחות קוורץ, ייבוא ושיווק לוחות 
גרניט פורצלן

ייצור ושיווק של מוצרי קרמיקה

ת ש י פנדה שותפות מוגבלת2020-105842

פנטוק אחזקות בע"מ

שותפות ייעודית שהוקמה לצורך עסקת המיזוג 

תשלומים, מימון, ושירותי ביג דאטה בעבור תחבורה, 
ביטוח ושירותים לרכב 

ג'רוזלם פוסט בע"מ2020-105850

וואלה! תקשורת בע"מ

בזק החברה הישראלית לתקשורת 
בע"מ

מוציאה לאור של עיתון יומי בשפה האנגלית וכן עיתון 
יומי בעברית

מפעילה אתרי תוכן בתחום האינטרנט וכן אינדקס 
לימודים

חברת תקשורת פנים־ארצית בתחום הטלפוניה, 
תעבורת אינטרנט ותקשורת בין־לאומית

א ד י  ארבל דלק ישראל שותפות 2020-105972
מוגבלת

ארבל פאנד, שותפות מוגבלת

"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ

קרן השקעות, נדל"ן ותחומים נוספים

אספקה ושיווק של מוצרי דלק ושמנים, הפעלת תחנות 
תדלוק וחנויות נוחות במתחמי תדלוק, גז טבעי, גפ"מ 

ועוד

2020-106127LyondellBasel Industries N.V.
Sasol Chemicals (USA) LLC

LYONDELLBASELL LC Offtake 
LLC

תעשיות כימיקלים, פלסטיק, פולימרים וזיקוק דלקים

פיתוח, ייצור ומכירה של דלקים סינטטיים וכימיקלים

ייצור פולימרים מפלסטיק

מלם מערכות בע"מ2020-106399

אדיוסיסטמס פרוייקטים בע"מ

זהבה אסא אדם

ניהול פרויקטים ויישום מערכות תוכנה

ניהול ותכנון של פרוייקטים בתחום החינוך

מרינה גליל גרופ בע"מ 2020-106546

גרין לנטרן 5 שותפות מוגבלת

גידול, שיווק והפצה של תוצרת חקלאית, כולל פטריות, 
נבטים וירק 

קרן השקעות בחברות מתחום המזון

ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; התש"ס, עמ' 113; התשע"ט, עמ' 246   1
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העיסוק העיקרי של החברות המתמזגותשמות החברות המתמזגותמס' מיזוג

אחזקות קיבוץ יזרעאל 2004 - אגודה 2020-106563
שיתופית חקלאית בע"מ

חקלאות קיבוץ יזרעאל 2004 - אגודה 
שיתופית חקלאית בע"מ

ריקור מערכות 2011 - אגודה 
שיתופית חקלאית בע"מ

ע ח א אלפיים אגודה שיתופית 
חקלאית בע"מ

ריקור בע"מ

נצר חישני תנועה מדויקים בע"מ

נשר חיישני תנועה מדוייקים אגודה 
שיתופית חקלאית בע"מ )בייסוד(

אחזקות כולל בתחום ציוד לבריכות שחייה

חקלאות ופיתוח מסננים

פיתוח, ייצור, הרכבה ותחזוקה של מקררים 
קריאוגאניים ומערכות

תאגיד אחזקות

תאגיד החזקות בלא פעילות

פיתוח וייצור של אנקודרים חשמליים קיבוליים )חיישני 
מיקום ותנועה( 

אגודה שיתופית חקלאית שהוקמה לצורך העסקה 

משקי עמק יזרעאל אגודה שיתופית 2020-106571
מרכזית לחקלאות בע"מ

מכון למחזור פסדים העמק )1994( 
שותפות מוגבלת

חברה למחזור פסדים בע"מ 

שיווק תוצרת חקלאית

מכון פסדים

פוקס ויזל בע"מ2020-107077

ללין נרות וסבונים בע"מ

מכירה קמעונאית של מוצרי אופנה ומוצרים לבית

מכירה קמעונאית של מוצרי טיפוח ונוחות

2020-107111Thales S.A

Leonardo S.p.A

Vitrociset S.p.A

פיתוח מוצרי אלקטרוניקה בעבור תעשיית התעופה, 
החלל, התחבורה והביטחון

פתרונות הנדסיים לתחומי התעופה, אנרגיה, תקשורת, 
ביטחון ואוטומציה

ב ג מ בע"מ2020-107120

להב אל  אר  רילאסטייט בע"מ

דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ

נדל"ן מניב באירופה ובישראל, ותעשייה מסחרית 
בתחומי בד לא ארוג

נדל"ן מניב באירופה ובישראל, ואנרגיה סולרית

אספקה ושיווק של מוצרי דלק ושמנים, הפעלת תחנות 
תדלוק וחנויות נוחות במתחמי תדלוק, גז טבעי, גפ"מ 

ועוד

פימי ישראל אופורטיוניטי 6, שותפות 2020-107331
מוגבלת

פימי אופורטיוניטי 6, שותפות 
מוגבלת

אליקים בן-ארי בע"מ

חברת אחזקות 

חברת אחזקות 

פרויקטים הנדסיים, מתן שירותי הובלה יבשתית, ייצור 
ושיווק של חומרי מחצבה, הפעלת תחנות מעבר פסולת 

ביתית
העבודה  בשעות  ירושלים,   ,4 ועולמו  עם  רחוב  התחרות,  רשות  במשרדי  הציבור  לעיון  פתוח  החברות  מיזוגי  של  המרשם 

 www.competition.gov.il :הרגילות ובאתר האינטרנט של הרשות

 כ"א בחשוון התשפ"א   )  8 בנובמבר 2020( 
)חמ 3-41-ה1(                                                                  מיכל הלפרין

                                                                                                                             הממונה על התחרות
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אינדיגו מערכות בניה מתקדמות בע"מ
)ח"פ 51-258660-3(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
התקבלה   ,10 5 2010 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

מיכאל כהן, מרח' תבור 155, שוהם, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,31 12 2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

מיכאל כהן, מפרק

פפה הפקות ארועים 2002 בע"מ
)ח"פ 51-323264-5(

)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 2012 9 2, התקבלה החלטה 
במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ענת יליזרוב, מרח' 

תוצרת הארץ 14, 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 

 ,31 12 2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרקת,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

ענת יליזרוב, מפרקת

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

ריפין ובניו בע"מ
)ח"פ 51-336328-3(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13 11 2012 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

דניאל ריפין, מרח' ההסתדרות 20, עפולה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,31 12 2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

דניאל ריפין, מפרק

יו.אס.אם סטאר חברה לשירותי כח אדם
)ח"פ 51-262924-7(

)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 
של  כללית  באסיפה  כי  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
התקבלה   ,9 2 2017 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

יהודה אושי, מרח' הסמדר 23, ראשון לציון, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,31 12 2020 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,10 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

יהודה אושי, מפרק
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