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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  דעת  חוות  גם  לפניו  שעמדה 
סיוע  פעולות  לבצע  השירות  הסמכת  על  מכריזה  הממשלה 
3)א(  בסעיף  האמורה  לתכלית  והכול  לחוק,   5 בסעיף  כמפורט 

לחוק בלבד   

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק, ההכרזה תעמוד בתוקפה מיום 
בתשרי  י"ט  יום  עד   )2020 בספטמבר   17( התש"ף  באלול  כ"ח 

התשפ"א )7 באוקטובר 2020( 

כ"ז באלול התש"ף )16 בספטמבר 2020(
)חמ 3-6101(                         בנימין נתניהו

      ראש הממשלה 
ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234   1

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

צו פירוק לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות, 
מינוי מפרקת והודעה לנושים

בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לפקודת האגודות השיתופיות 
אגודה   - פלבם  בראל  האגודה  פירוק  על  בזה  מצווה  אני 

שיתופית חקלאית בע"מ, מס' האגודה: 57-005198-7 

האגודות  לפקודת   48 סעיף  לפי  סמכותי  ובתוקף  לזאת  אי 
חטיבה  מרח'  נורקין,  יעל  את  למפרקת  ממנה  אני  השיתופיות 

תשע 23, עפולה 

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

זו לפי המען הנ"ל 

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

הכלכלה בתוך חודשיים ממועד פרסומו 

כ"ו באלול התש"ף )15 בספטמבר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

הודעה לפי חוק העמותות
הודעה סופית בדבר מחיקה מפנקס העמותות

העמותות,  לחוק   59 סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
מפנקס  נמחקו  להלן  הרשומות  העמותות  כי  התש"ם-1980, 
העמותות, ואולם חבותו של כל נושא משרה וחבר בה תימשך 

ותיאכף כאילו לא נמחקה העמותה:

שם העמותהמס' עמותה

אדם חברה וטבע בעמק המעיינות )ע"ר(58-032-025-7

יובלי חסד )ע"ר(58-045-383-5

מרכז תרבות האישה הישראלי )ע"ר(58-052-266-2

עמותת נשמת ההיכל )ע"ר(58-053-992-2

עדן - לנוער ובוגרים צעירים במצוקה 58-055-577-9
)ע"ר(

 Eden - for Youth and Young Adults
in Distress (R.A.)

עוצמה תל אביב - עמותה לקידום 58-059-789-6
הספורט בתל אביב )ע"ר(

קרן להעצמת ישראל )ע"ר(58-060-471-8

עמותת י  לב לפעילות גופנית מותאמת 58-060-887-5
לא צ מ  )ע"ר(

עמותת האלזסים וחברי אלזס בישראל 58-063-648-8
)ע"ר(

 ASSOCIATION DES ALSACIENS
 ET AMIS DE L'ALSACE EN
ISRAEL (R.A.)

מוסדות ברסלב רמת בית שמש ג' )ע"ר(58-063-934-2

משהו ממני-שימור חותם גנטי )ע"ר(58-065-473-9

עמותת חסדי נפתלי נתניה )ע"ר(58-065-500-9

תורת הטהרה )ע"ר(58-066-116-3

יוצרים בתל מונד )ע"ר(58-066-493-6

עמותת שחקני הגולף בגעש  )ע"ר(58-067-783-9

הדר - הזדמנות דרך ריקוד )ע"ר(58-067-908-2

שבאב מן אג'ל אלבלד - אלג'ש  )ע"ר(58-068-401-7

אהבת חיות בלב )ע"ר( 58-068-849-7
ROY OEV HAYOT (R.A.)

מכינת שקד )ע"ר( 58-069-135-0
SHAKED ACADEMY (R.A.)

כ"ז באלול התש"ף )16 בספטמבר 2020(

קארן שוורץ  
סגנית ראש רשות התאגידים  

)אלכרי"ם(  
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