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אישור הכרזת הממשלה 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

בהתאם לסעיף 3א)ג( לחוק הסמכת שירות הביטחון הכללי 
הקורונה  נגיף  התפשטות  לצמצום  הלאומי  במאמץ  לסייע 
החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו 
 - )להלן  התש"ף-12020  שעה(,  )הוראת  חולים  עם  קרוב  במגע 
החוק(, אישרה ועדת החוץ והביטחון, בישיבתה ביום ז' בכסלו 
התשפ"א )23 בנובמבר 2020(, את הכרזת הממשלה על הסמכת 
שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע2 כמפורט בסעיף 5 

לחוק, והכול לתכלית האמורה בסעיף 3)א( לחוק בלבד  

בהתאם לסעיף 3א)ב( לחוק, ההכרזה תעמוד בתוקפה עד 
יום י"ז בכסלו התשפ"א )3 בדצמבר 2020(  

ז' בכסלו התשפ"א )23 בנובמבר 2020(
)חמכ-2142135(  

צבי האוזר    
                                    יושב ראש ועדת החוץ והביטחון 

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234   1

י"פ התשפ"א, עמ' 1364   2

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

שרלוק מערכות בע"מ
)ח"פ 51-511240-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  של  במשרדה   ,10 00 בשעה   ,1 1 2021 ביום  תתכנס 
הירדן 23/1, בניין סנטרו, קומה א', טבריה, לשם הגשת דוח סופי של 
המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, 

וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ד"ר קרנית מלכא, עו"ד, מפרקת

ג'אז ישראל בע"מ
)ח"פ 51-449061-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
טאואר  חברת  במשרדי   ,11 00 בשעה   ,22 12 2020 ביום  תתכנס 
סמיקונדקטור בע"מ, רח' המדע, אזור התעשייה רמת גבריאל, מגדל 
העמק 23105, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

רונית ורדי, מפרקת

טאוארג'אז בע"מ
)ח"פ 51-441385-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
טאואר  חברת  במשרדי   ,11 00 בשעה   ,22 12 2020 ביום  תתכנס 
סמיקונדקטור בע"מ, רח' המדע, אזור התעשייה רמת גבריאל, מגדל 
העמק 23105, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

ציונה שריקי, מפרקת

א.א.ד. הורייזן אחזקות וניהול
)ש"מ 54-029045-9(

הודעה על שינויים בשותפות

השותפויות  לפקודת  לסעיף 60  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2020 11 1, השותף המוגבל 
זכויותיו  מלוא  את  העביר   ,51-295894-3 ח"פ  בע"מ,  טנרם 

בשותפות הנ"ל לטנרם הון צמיחה בע"מ, ח"פ 51-482557-9 

דלית אטיה-איסק, בשם השותף הכללי

א.א.ד. הורייזן אחזקות וניהול
)ש"מ 54-029045-9(

הודעה על שינויים בשותפות

השותפויות  לפקודת  לסעיף 60  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2020 11 1, השותף המוגבל 
ל ת  טיטאן יעוץ וניהול בע"מ, ח"פ 51-371119-2, העביר את מלוא 
זכויותיו בשותפות הנ"ל לבפטו השקעות בע"מ, ח"פ 51-482661-9 

דלית אטיה-איסק, בשם השותף הכללי

אקרו ש.מ 30
)ש"מ 54-028848-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2020 11 18, 
אקרו ש מ 18, ש"מ 54-028561-6, שהיא שותף מוגבל בשותפות 
בשותפות,  והתחייבויותיה  מזכויותיה  מחצית  העבירה  הנ"ל, 
לריאליטי  בשותפות,  וההתחייבויות  מהזכויות   49 995% המהוות 
שותף כללי 4 חברת בת בע"מ, ח"פ 51-626055-1, אשר הצטרפה 

כשותף מוגבל בשותפות  
שמואל סימן טוב, מורשה חתימה בשותפות
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