
רשומות

ילקוט הפרסומים
19 במאי 2019 8242 י"ד באייר התשע"ט

עמוד  

10804 הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית                                                                                            

10806 בקשות לפירוק חברות על ידי בית משפט                                                                                                                           

10806 הודעות מאת הציבור                                                                                                                                                             

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2019-000391, התקבל ב - 19/05/2019



ילקוט הפרסומים 8242, י"ד באייר התשע"ט, 2019 5 19  10804

הכרזה על מצב מיוחד בעורף
לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ג)ב()1( לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-11951, ומששוכנעתי כי קיימת סבירות גבוהה 
שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית אני מכריז בזה על מצב מיוחד בעורף ברדיוס בין 0-40 ק"מ מרצועת עזה 

בשטח המסומן במפה המצורפת להכרזה זו והכולל את היישובים המפורטים להלן  

ההכרזה תקפה למשך 48 שעות משעה 08:57, ביום ל' בניסן התשע"ט )5 במאי 2019(  

רשימת היישובים שבטווח האיום

אזור 
יישוביםההתגוננות

ישע, מבטחים, עמיעוז, אבשלום, דקל, יבול, יתד, פרי גן, שדי אברהם, תלמי יוסף, חוות יזרעם, תקומה, עוטף עזה1
זיקים, כרמיה, יד מרדכי, נתיב העשרה, אור הנר, ארז, אזור תעשייה שדרות, איבים, גבים, מכללת ספיר 

)הנגב(, ניר עם, פארק תעשיות ספירים,  שדרות, המועצה האזורית שער הנגב, מפלסים, יכיני, כפר 
עזה, סעד, נחל עוז, עלומים, זימרת, כפר מימון, שובה, שוקדה, תושיה, בארי, רעים, כיסופים, נירים, עין 

השלושה, ניר עוז, מגן, המועצה האזורית אשכול, מפעלים אזוריים חבל מעון, עין הבשור, חולית, ניר יצחק, 
סופה, כרם שלום, גברעם

חוות אשכולות, ניצן, ניצן ב', ניצנים, אזור התעשייה הצפוני אשקלון, אזור תעשייה גבעת ציון, אשקלון, לכיש2
באר גנים, אזור התעשייה הדרומי אשקלון, ברכיה, הודיה, כפר סילבר, משען, ניר ישראל, זוהר, יד נתן, 

כוכב מיכאל, נגבה, נהורה, נוגה, ניר ח"ן, עוצם, שדה יואב, שחר, בית שיקמה, בת הדר, גיאה, מבקיעים, 
המועצה האזורית חוף אשקלון, תלמי יפה, אזור תעשייה 1 אשדוד, אזור תעשייה 2 אשדוד, אזור תעשייה 

3 אשדוד, אזור תעשייה עד הלום, אזור תעשייה פארק המאה, אשדוד, בני דרום, נווה הרצוג, ניר גלים, נמל 
אשדוד, תחנת כוח אשדוד, אמונים, בית עזרא, גבעתי, עזר, עזריקם, שדה עוזיהו, שתולים, אזור תעשייה 

גן יבנה, ביצרון, בני עי"ש, גן הדרום, גן יבנה, חצב, חצור )אשדוד(, כנות, נווה מבטח, פארק תעשיות כנות, 
פארק תעשיות ראם, אביגדור, אורות, אזור תעשייה קריית מלאכי, אזור תעשייה באר טוביה, אחווה, 

איסטיס, אל עזי, באר טוביה, ינון, כפר אחים, כפר הרי"ף, כפר ורבורג, כפר מנחם, מסמיה, ערוגות, פארק 
תעשיות בבנייה, קריית מלאכי, תימורים, תלמי יחיאל, מרכז שפירא, משואות יצחק, עין צורים, שפיר, 

גבעת ישעיהו, גפן, זכריה, כפר זוהרים, לוזית, נחושה, עגור, צפרירים, שדות מיכה, שריגים )לי און(, תירוש, 
אלומה, ורדון, זבדיאל, זרחיה, מנוחה, נחלה, ניר בנים, סגולה, קדמה, קוממיות, רווחה, אבן שמואל, אזור 

המלאכה, אזור תעשייה קריית גת, אחוזם, איתן, גת, מבחור, נועם, עוזה, פארק התעשייה ע"ש רבין, קריית 
גת, שדה משה, שלווה, בית גוברין, בית ניר, גלאון, לכיש, אל בירה, אליהב, חרוב, אמציה, אשכולות, בורג', 

בית א רוש אל פוקא, בית מירסים, בני דקלים, כרמי קטיף, נטע, שומריה, שקף, ברור חיל, חלץ, שדה דוד, 
תלמים

שלומית, דורות, חוות שיקמים, רוחמה, אשבול, זרועה, מבועים, ניר משה, ניר עקיבא, פעמי תש"ז, קלחים, מרכז הנגב3
שבי דרום, שדה צבי, תלמי ביל"ו, אזור תעשייה נתיבות, אזור תעשייה נ ע מ, בית הגדי, נתיבות, פארק 

תעשייה בהקמה נתיבות, קריית חינוך שדות נגב, ברוש, גבעולים, חוות מיגדה, מלילות, מעגלים, שיבולים, 
שרשרת, תאשור, תדהר, אורים, פטיש, גבולות, צאלים, א זיאדנה, א זיאדנה אל נסאסרה, אזור תעשייה 
רהט, אל הייל, אל חוקוק, אל עתאיקה, בית קמה, גבעות בר, דבירה, הוזייל/אבו ואדי, כפר נוער עדנים, 

להב, להבים, מפעלי אבשלום, משמר הנגב, רהט, שובל, תראבין א צאנה, אבו ג'אבר אבו הדובה, אבו 
טראש, אבו עבדון, אל אסד/אל מקימן אל חג'וג', לגיה/ לקיה, עומר, פארק תעשיות ומדע עומר, ואדי אל 
נעם, אופקים, אזור תעשייה אופקים, מסלול, פדויים, קריית חינוך מרחבים, רנן, אשל הנשיא בי"ס אזורי, 

ביטחה, גילת, תחנת ניסיונות גילת, תפרח, חצרים, אזור מלאכה ותעשייה זעירה באר שבע, אזור תעשייה 
באר שבע, אזור תעשייה עמק שרה באר שבע, אזור תעשייה פארק אופיר באר שבע, אזור תעשייה קריית 

יהודית באר שבע,  א דנפירי, אבו עפאש, אזור תעשייה רמת בקע, אל ג'רג'אווי, אל כלאב, עזאזמה דרומית 
לשגב שלום, עזאזמה, עזאזמה מזרחית לנאות חובב, עזאזמה דרומית לנאות חובב, נאות חובב/אזור 

תעשייה, תראבין א צאנה שבט, אוהד, צוחר, שדה ניצן, תלמי אליהו, בני נצרים, נווה, יושיביה, כרמים, 
נבטים, באר שבע, מיתר, כרמית

דרום 4
השפלה

אזור תעשייה עקרון 2000, גבעת ברנר, גני יוחנן, יסודות, מזכרת בתיה, מפעלי ברנר, מרכז קניות ביל"ו 
סנטר, נצר חזני, קריית עקרון, אזור המלאכה יבנה, אזור תעשייה יבנה, גאליה, יבנה, כפר הנגיד, בית 

גמליאל, בית רבן )גבעת וושינגטון(, בן זכאי, בניה, כפר אביב, כפר מרדכי, כרם יבנה, משגב דוב, מישר, 
עשרת, צופיה, קבוצת יבנה, שדמה, אזור תעשייה זעירה גדרה, בית אלעזרי, בית חלקיה, בני רא"ם, ברורים, 

גדרה, גני טל, חפץ חיים, יד בנימין, קדרון, רבדים, ממ"ג שורק
 

ס"ח התשי"א, עמ' 78; התשנ"ח, עמ' 42   1
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 ק"מ מרצ"ע 0-40עזר מפתי 'מצב מיוחד בעורף' במרחב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

ל' בניסן התשע"ט )5 במאי 2019(
)חמ 3-2954(      בנימין נתניהו

ראש הממשלה ושר הביטחון  

עזר מפתי "מצב מיוחד בעורף" במרחב 0-40 ק"מ מרצועת עזה
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