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 הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי 
לבצע פעולות סיוע

לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ 
הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום 

השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם 
חולים )הוראת שעה(, התש"ף-2020

הביטחון  שירות  הסמכת  לחוק  ו–)ב(  3)א(  לסעיף  בהתאם 
נגיף  התפשטות  לצמצום  הלאומי  במאמץ  לסייע  הכללי 
הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור 
מי שהיו במגע קרוב עם חולים )הוראת שעה(, התש"ף-12020  
)להלן - החוק(, לאחר ששוכנעה הממשלה על בסיס חוות דעת 
להתפשטות  חשש  בשל  כי  לפניה,  שהונחה  אפידמיולוגית 
רחבת היקף של המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 
עדיין מתקיים צורך מיידי וממשי בהסתייעות בשירות הביטחון 
הכללי )להלן - השירות(, ולאחר ששוכנעה כי גם בעת הזו אין 
חלופה מתאימה להסתייעות בשירות, בשים לב לסיכון הנשקף 
צוות  של  המלצותיו  לפניה  שהונחו  ולאחר  מהמחלה,  לציבור 
לאחר  בשירות,  ההסתייעות  בהמשך  הצורך  לבחינת  השרים 
הפרטיות  להגנת  הרשות  של  דעתה  חוות  גם  לפניו  שעמדה 
הסמכת  על  הממשלה  מכריזה  זה,  בעניין  המשפטים  במשרד 
והכול  לחוק,   5 בסעיף  כמפורט  סיוע  פעולות  לבצע  השירות 

לתכלית האמורה בסעיף 3)א( לחוק בלבד   

בתוקפה  תעמוד  ההכרזה  לחוק,  3)ד(  לסעיף  בהתאם 
יום  עד   )2020 באוגוסט   12( התש"ף  באב  כ"ב  שמיום  לתקופה 

י"ב באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020( 

כ"א באב התש"ף )11 באוגוסט 2020(
)חמ 3-6101(

בנימין נתניהו  
       ראש הממשלה 

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234   1

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף
לפי תקנות הנכים )ועדות רפואיות(, התשכ"ו-1965

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים 
אברהם  דן  ד"ר  את  מיניתי  התשכ"ו-11965,  רפואיות(,  )ועדות 
הרופאים2  ברשימת  נוסף  לחבר   ,36146 מס'  רישיון  שפיגלשטיין, 

לעניין התקנות האמורות 

תוקף המינוי עד יום ז' בטבת התשפ"ג )31 בדצמבר 2022( 

כ' בתמוז התש"ף )12 ביולי 2020(
)חמ 3-183-ה1(

                                                 בנימין גנץ
                               ראש הממשלה החליפי ושר והביטחון

ק"ת התשכ"ו, עמ' 204; התשס"ח, עמ' 568   1

י"פ התשע"ז, עמ' 4314   2

הסמכת פקחית בעיריית אופקים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

האכיפה  לייעול  לחוק  3)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
שעה(,  )הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח 

התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את אושרת סעדה, 
לכך,  מתאימה  הכשרה  קיבלה  אשר  אופקים  עיריית  עובדת 
לפקחית עירונית שיהיו נתונות לה הסמכויות לפי החוק, לשם 

פיקוח על ביצוע חוקי עזר 

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד החוק יעמוד בתוקפו וכל 
עוד תשמש העובדת בתפקידה 

י' באב התש"ף )31 ביולי 2020(
)חמ 3-4343-ה2(

איציק דנינו  
ראש עיריית אופקים  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057   1

הסמכת פקח בעיריית אופקים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול האכיפה והפיקוח 
העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011 
)להלן - החוק(, אני מסמיך את איציק לוי, עובד עיריית אופקים 
אשר קיבל הכשרה מתאימה לכך, לפקח עירוני שיהיו נתונות לו 

הסמכויות לפי החוק, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר 

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד החוק יעמוד בתוקפו וכל 
עוד העובד ישמש בתפקידו 

י"ב באב התש"ף )2 באוגוסט 2020(
)חמ 3-4343-ה2(

איציק דנינו  
ראש עיריית אופקים  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057   1

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה

פר"ק 69208-01-19

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

ובעניין פירוק חברת שלי לבניה בע"מ, ח"פ 51-512508-6, 

ב"כ  ע"י  בע"מ,  ומסחר  שיווק  קוטיגרו  חברת  והמבקשת: 
עו"ד פאדי זעאתרה, מרח' בר יהודה 7, חיפה 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2019 1 13 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בחיפה  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

2020 9 14, בשעה 00 10 

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

למבקשת הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   ,10 00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע 

 14 9 2020

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

פאדי זעאתרה, עו"ד  
בא כוח המבקשת  
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