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קביעת קריטריונים להסתייעות בשירות הביטחון 
הכללי והכרזה 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

בניסן  א'  ביום  החליטה  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
התשפ"א )14 במרס 2021(, כלהלן:

הביטחון  בשירות  להסתייע  רשאי  יהיה  הבריאות  משרד  א. 
הכללי )להלן - השירות( מכוח חוק הסמכת שירות הביטחון 
נגיף  התפשטות  לצמצום  הלאומי  במאמץ  לסייע  הכללי 
אזרחית  בטכנולוגיה  השימוש  וקידום  החדש  הקורונה 
שעה(,  )הוראת  חולים  עם  קרוב  במגע  שהיו  מי  לאיתור 
של  להתקיימותם  בכפוף  החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020 

התנאים האלה: 

השירות,  של  הסיוע  פעולות  של  הבלעדית  תרומתן   .1
החולים  מכלל  מ–5%  פחתה  לא  בחוק,  כהגדרתן 
בעת  רצופים,  שבועות  שלושה  במשך  שאובחנו 

שהיקף התחלואה יציב;

מספר החולים החדשים ביום לא ירד מסך של 1,000   .2
חולים ביום בממוצע לשלושה שבועות;

בקשות לקבלת סיוע, כמפורט בסעיף 6 לחוק, יועברו   .3
בחקירה  דיווח  לא  אשר  לחולה  בנוגע  רק  לשירות 
עמו  שבא  אדם  אף  על  האנושית  האפידמיולוגית 
)"אפס  החוק  לפי  הרלוונטית  בתקופה  קרוב  במגע 
מגעים"( או בנוגע לחולה שלא היה ניתן ליצור עמו 
אנושית  אפידמיולוגית  חקירה  לו  לערוך  או  קשר 

מסיבה אחרת.

בסעיף זה:

הכוונה   - הסיוע"  פעולות  של  הבלעדית  "תרומתן  )א( 
הסיוע  פעולות  באמצעות  שהתגלו  לחולים 

בלבד; 

הדיווחים  לשלושת  בהתאם   - שבועות"  "שלושה  )ב( 
האחרונים שהועברו על ידי משרד הבריאות לוועדת 
החוץ והביטחון של הכנסת וליועץ המשפטי לממשלה 

לפי סעיפים 19)ב( ו–)ג( לחוק; 

"היקף תחלואה יציב" - הכוונה לכך שלא יהיה שינוי  )ג( 
של יותר מ–20% במספר החולים משבוע לשבוע;

בהתאם לסעיפים 3)א( ו–)ב( לחוק, לאחר ששוכנעה הממשלה,  ב. 
כי  לפניה,  שהונחה  אפידמיולוגית  דעת  חוות  בסיס  על 
הנגרמת  המחלה  של  היקף  רחבת  להתפשטות  חשש  בשל 
מיידי  צורך  מתקיים  עדיין  החדש  הקורונה  נגיף  ידי  על 
הממשלה  ששוכנעה  ולאחר  בשירות,  בהסתייעות  וממשי 
בשירות,  להסתייעות  מתאימה  חלופה  אין  הזו  בעת  גם  כי 
שהונחו  ולאחר  מהמחלה,  לציבור  הנשקף  לסיכון  לב  בשים 
צוות השרים לבחינת הצורך בהמשך  לפניה המלצותיו של 

ההסתייעות בשירות, לאחר שעמדה לפניו, בין השאר, חוות 
דעת הרשות להגנת הפרטיות - להכריז על הסמכת השירות 
לבצע פעולות סיוע כמפורט בסעיף 5 לחוק, והכול לתכלית 
של  להתקיימותם  ובכפוף  בלבד  לחוק  3)א(  בסעיף  האמורה 

כלל התנאים שפורטו בסעיף א' לעיל;

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק, בשים לב לכך שתוקף ההכרזה  ג. 
באדר  כ"ט  ביום  פקע  לחוק  בהתאם  שניתנה  הנוכחית 
התשפ"א )13 במרס 2021( ובכפוף לאמור בסעיף א' לעיל, 
ועד  פרסומה ברשומות  תעמוד ההכרזה בתוקפה ממועד 

ליום ט"ו בניסן התשפ"א )28 במרס 2021(;

לפרסם החלטה זו ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד  ד. 
הבריאות. 

א' בניסן התשפ"א )14 במרס 2021(
)חמ 3-6101(              בנימין נתניהו
        ראש הממשלה 

הודעה בדבר התקשרויות בין רשימות מועמדים
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 67)ג( לחוק הבחירות 
לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-11969, כי רשימות המועמדים2  

שלהלן התקשרו ביניהן לשם חלוקת מנדטים:

תקווה חדשה בהנהגת גדעון סער לראשות הממשלה - ת   )1(

עם  

ימינה בראשות נפתלי בנט - ב;  

ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן - ל  )2(

עם  

יש עתיד בראשות יאיר לפיד - פה;   

הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה - מחל   )3(

עם  

הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' - ט;  

הכלכלית החדשה בראשות פרופסור ירון זליכה - יז   )4(

עם   

כחול לבן בראשות בני גנץ - כן;   

מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי - אמת  )5(

עם   

מרצ - השמאל של ישראל - מרצ;  

הרב  מרן  של  תנועתו  תורה  שומרי  הספרדים  התאחדות   )6(
עובדיה יוסף זצ"ל - שס 

עם  

יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה - ג.  

א' בניסן התשפ"א )14 במרס 2021(
)חמ 3-16-ה7(                               עוזי פוגלמן

שופט בית המשפט העליון  
יושב ראש ועדת הבחירות  

    המרכזית לכנסת ה–24
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 4248.  2
  

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234.  1
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תאריךהנושא
 תאריך אחרון 
לרישום לבחינה

דיני תאגידים 
ומסחר

כ"א בסיוון התשפ"א
)1 ביוני 2021(

ז' בסיוון התשפ"א
)18 במאי 2021(

י"ד בסיוון התשפ"אמימון
)25 במאי 2021(

כ"ט באייר התשפ"א
)11 במאי 2021(

טכנולוגיות 
מידע

ו' בתמוז התשפ"א
)16 ביוני 2021(

כ"ב בסיוון התשפ"א
)2 ביוני 2021(

כ' בתמוז התשפ"אדיני מיסים א'
)30 ביוני 2021(

ו' בתמוז התשפ"א
)16 ביוני 2021(

בחינות סופיות חלק ב'

תמחיר 
וחשבונאות 

ניהולית 
מתקדמת

כ"ג בסיוון התשפ"א
)3 ביוני 2021(

ט' בסיוון התשפ"א
)20 במאי 2021(

חשבונאות 
פיננסית 
מתקדמת

ו' באב התשפ"א
)15 ביולי 2021(

כ"א בתמוז התשפ"א
)1 ביולי 2021(

כ"ט בסיוון התשפ"אדיני מיסים ב'
)9 ביוני 2021(

ט"ו בסיוון התשפ"א
)26 במאי 2021(

ביקורת 
חשבונות 

ובעיות ביקורת 
מיוחדות

ג' באלול התשפ"א
)11 באוגוסט 2021(

י"ט באב התשפ"א
)28 ביולי 2021(

פיננסית  חשבונאות  בנושאים  הבחינות  מלבד  הבחינות  כל 
יתקיימו  מיוחדות  ביקורת  ובעיות  חשבונות  וביקורת  מתקדמת 

במכללת רמת גן, ויחלו בשעה 10:00.

פיננסית  חשבונאות  בנושאים  הבחינה  ושעת  מיקום 
מתקדמת וביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות יישלחו 

בדואר אלקטרוני בסמוך למועד הבחינה.

וביקורת  מתקדמת  פיננסית  חשבונאות  לבחינות  הרישום 
חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות יחל במהלך חודש יוני 2021.

בהתאם לסמכותה של יושבת ראש המועצה לפי תקנה 4)א(, 
הבחינות בנושאים מבוא לחשבונאות, כלכלה ויסודות ביקורת 
החשבונות ייערכו בשנת 2021 רק במועד אביב 2021, בחינות 

אלה לא ייערכו במועד סתיו 2021.

www. ניתן להירשם לבחינות המועצה באתר האינטרנט
roch.justice.gov.il, בלבד.

האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א', ביניים 
נושא,  לכל  חדשים  442 שקלים  היא  א'  חלק  וסופיות  ב'  חלק 

ולבחינות סופיות חלק ב' היא 828 שקלים חדשים לכל נושא.

התאמות בבחינות

לקות  בשל  להתאמות  בקשות  להגשת  האחרון  המועד 
למידה או הפרעות קשב וריכוז ובקשות בשל מגבלות רפואיות, 

ניתן להגיש עד 60 ימים לפני מועד הבחינה.

עולים   - המיוחדות  האוכלוסיות  של  להתאמות  בקשה 
חדשים, בני מיעוטים, נבחנים מעל גיל 50 ונשים בהיריון, ניתן 

להגיש עד 30 ימים לפני מועד הבחינה.

כ"ז באדר התשפ"א )11 במרס 2021(
)חמ 3-372-ה1(                          סיגל יעקבי

            יושבת ראש מועצת רואי חשבון

הודעה בדבר התפטרות מועמדים
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 87)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 
התשכ"ט-11969, נמסרת בזה הודעה בדבר התפטרות מועמדים 

לכנסת ה–24, כמפורט להלן:

סיזאר אבו סאלם מרשימת "מען )יחד( לעידן חדש" התפטר   )1(
במרס   3( התשפ"א  באדר  י"ט  ביום  המועמדים  מרשימת 

;)2021

יאיר שמואל פרג'ון מרשימת "צומת - עצמאים, חקלאים,   )2(
באדר  כ"ו  ביום  המועמדים  מרשימת  התפטר  כפרים" 

התשפ"א )10 במרס 2021(;

גדעון סער  "תקווה חדשה בהנהגת  ברק מרשימת  שלמה   )3(
לראשות הממשלה" התפטר מרשימת המועמדים ביום כ"ו 

באדר התשפ"א )10 במרס 2021(.

הודעתי מיום כ"ו באדר התשפ"א )10 במרס 2021(, בדבר 
רשימות המועמדים לכנסת ה–224, תתוקן לפי זה.

א' בניסן התשפ"א )14 במרס 2021(
)חמ 3-16-ה7(                             עוזי פוגלמן

שופט בית המשפט העליון  
יושב ראש ועדת הבחירות  

     המרכזית לכנסת ה–24
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 4248.  2

הודעה על קיום בחינות מועד אביב 2021
לפי תקנות רואי חשבון, התשט"ז-1955

בהתאם לתקנה 4 לתקנות רואי חשבון, התשט"ז-11955, אני 
 2021 אביב  למועד  חשבון  רואי  מועצת  בחינות  כי  בזה  מודיעה 

יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:

תאריךהנושא
 תאריך אחרון 
לרישום לבחינה

ביניים חלק א'

מבוא 
לחשבונאות 

ח' בסיוון התשפ"א
)19 במאי 2021(

כ"ג באייר התשפ"א
)5 במאי 2021(

י"ד בסיוון התשפ"אמשפט עסקי
)25 במאי 2021(

כ"ט באייר התשפ"א
)11 במאי 2021(

ביניים חלק ב'

כ"ג בסיוון התשפ"א כלכלה
)3 ביוני 2021(

ט' בסיוון התשפ"א
)20 במאי 2021(

יסודות 
ביקורת 

החשבונות

כ' בתמוז התשפ"א
)30 ביוני 2021(

ו' בתמוז התשפ"א
)16 ביוני 2021(

בחינות סופיות חלק א'

ח' בסיוון התשפ"אסטטיסטיקה
)19 במאי 2021(

כ"ג באייר התשפ"א
)5 במאי 2021(

חשבונאות 
פיננסית א'

כ"ט בסיוון התשפ"א
)9 ביוני 2021(

ט"ו בסיוון התשפ"א
)26 במאי 2021(

 
ק"ת התשט"ז, עמ' 34.  1
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הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך   .4
 -  2)2020 בדצמבר   21( התשפ"א  בטבת  ו'  מיום  ומבנהו, 

בטלה.

כ"ה באדר התשפ"א )9 במרס 2021(

)חמ 3-6167(                             יגאל מרזל
    מנהל בתי המשפט

י"פ התשפ"א, עמ' 2339.  2

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

ו.ר. ברזל בע"מ
)ח"פ 51-623561-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
כי באסיפה כללית של  החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, 
התקבלה   ,18.1.2021 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
למפרק   ,1243800 שמס  מג'דל   ,621 מת"ד  סאלח,  אבו  ג'ולאן 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  זו, למען המפרק הנ"ל. נושה או אדם אחר שלא  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה.

 ,18.6.2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.30, במשרדי המפרק, מג'דל שמס ראשי, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ג'ולאן אבו סאלח, עו"ד, מפרק

ברכי שבת
)ע"ר 58-060304-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
ביום 9.3.2021, התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות 
את רועי כהן, מרח' דרך השבעה 6, אזור 5801022, למפרק העמותה.

את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

רועי כהן, מפרק

 הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט 
בדבר צורת מסמך ומבנהו

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

הדין  סדר  לתקנות  ו–175   31 תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזרחי, התשע"ט-12018 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי -

מסמך כהגדרתו בתקנות יוגש לבית המשפט באופן הזה:  .1

לבנים  נייר  גיליונות  גבי  על  מודפס  יהיה  המסמך   )1(
וחלקים בגודל 21×29.7 סנטימטרים )A4( על צד אחד 

בלבד של הגיליון; 

המסמך יהיה בעל שוליים של 2.5 סנטימטרים מכל צד;  )2(

או  "רעננה"  או   "David" בגופן  כתוב  יהיה  המסמך   )3(
"Calibri" בגודל 12 בלבד, בצבע שחור, בלא הבלטות 
צבעוניות; המרווח בין השורות יהיה של שורה וחצי 

והמרווח בין האותיות יהיה מרווח רגיל;

לאחר  תצוין  תביעה"(  "כתב  )כגון  המסמך  כותרת   )4(
הדין  בעלי  שמות  אם  ואולם  הדין;  בעלי  שמות 
גולשים אל מעבר לעמוד הראשון של המסמך, יציין 
בעל הדין את כותרת המסמך גם בעמוד הראשון מצד 
ימין למעלה, בצמוד לציון תאריך חתימתו של המסמך 

כאמור בפסקה )5(;

הראשון  בעמוד  חתימתו  תאריך  את  יישא  המסמך   )5(
מצד ימין למעלה; 

בספרות  ימוספרו  נספחיו,  לרבות  המסמך,  עמודי  כלל   )6(
ברצף.

בעל דין המגיש מסמך עם נספחים, יפעל באופן הזה:  .2

יסמן את העמוד הראשון של כל נספח בספרות, באופן   )1(
שיהיה ניתן לאתרם בקלות;

יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו   )2(
לגבי כל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר 

העמוד של העמוד הראשון לנספח;

שבראשו  מקדים  דף  מהנספחים  אחד  כל  לפני  יצרף   )3(
ומספר  סומן  הספרה שבה  הנספח,  יצוינו: שם  ובמרכזו 
הפרטים  הנספח;  של  הראשון  העמוד  של  העמוד 
המצוינים בסעיף זה ייכתבו בגופן "David" או "רעננה" 

או "Calibri" בגודל 36.
לבית  פנייה  או  לבקשה  תשובה  בקשה,  המגיש  דין  בעל   .3

המשפט, יפעל באופן הזה: 

הראשון  העמוד  של  העליון  השמאלי  בחלקו  יותיר   )1(
מקום בלא כיתוב לשם מתן החלטת השופט;

יפרט את שמות בעלי הדין בסדר שבו הופיעו על גבי   )2(
ויציין  כתב הטענות הראשון שהוגש בהליך העיקרי 
מי מהם המבקש/המשיב תוך שמירת כינוי בעלי הדין 

בהליך העיקרי )כגון, תובע או מערער(;

מספר  )ליד  התשובה  בראש  יסמן  לבקשה  המשיב   )3(
משיב,  הוא  שאליה  הבקשה  מספר  את  התיק( 
"נט  במערכת  המתנהל  בתיק  מופיעה  שהיא  כפי 

המשפט".  
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