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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

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

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

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק, ובשים לב לכך שתוקף ההכרזה 
הנוכחית שניתנה בהתאם לחוק פוקע ביום י"ז בכסלו התשפ"א 
בכסלו  י"ח  מיום  בתוקפה  תעמוד  ההכרזה   ,)2020 בדצמבר   3(
 17( התשפ"א  בטבת  ב'  יום  עד   ,)2020 בדצמבר   4( התשפ"א 

בדצמבר 2020( 

י"ז בכסלו התשפ"א )3 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6101(                         בנימין נתניהו

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

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

אי.אם.אר. טכנולוגיות מידע בע"מ
)ח"פ 51-343933-1(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס, לבקשת החברה, ביום 

2020 12 27, בשעה 00 12, ברח' המלאכה 6, לוד 

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה 

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב 

חיים ינקוביץ, דירקטור

דינמו יעוץ ושיווק בע"מ
)ח"פ 51-345877-8(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס, לבקשת החברה, ביום 

2020 12 27, בשעה 30 12, ברח' המלאכה 6, לוד 

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה 

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב 

חיים ינקוביץ, דירקטור

אלקטרוגרין בע"מ
)ח"פ 51-431558-9(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס, לבקשת החברה, ביום 

2020 12 27, בשעה 00 13, ברח' המלאכה 6, לוד 

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה 

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב 

בר ורדי, דירקטור

הנוטרים חברה לשמירה ואחזקה בע"מ
)ח"פ 51-340243-8(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס, לבקשת החברה, ביום 

2020 12 28, בשעה 00 10, ברח' המלאכה 6, לוד 

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה 

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב 
אברהם אורי, דירקטור

פשן אופנה לכל המשפחה בע"מ
)ח"פ 51-370373-6(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס, לבקשת החברה, ביום 

2020 12 28, בשעה 30 10, ברח' המלאכה 6, לוד 

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה 

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב 

ורדי אלדד, דירקטור
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