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ילקוט הפרסומים
21 במרס 2021 9496 ח' בניסן התשפ"א

עמוד  

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 ותיקון החלטת ממשלה מס' 901            4498

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית לכנסת העשרים וארבע לפי חוק הבחירות לכנסת          4498

הודעה בדבר התפטרות מועמדים לפי החוק האמור                                                                                               4498

 הודעה על מינוי פקחים לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות 
)הוראת שעה( )דרום השרון(                                                                                                                              4499

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999                      4499
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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, ותיקון החלטת ממשלה 

מס' 901

בניסן  ח'  ביום  החליטה,  הממשלה  כי  בזה,  מודיעים 
התשפ"א )21 במרס 2021(, כלהלן:

בניסן  א'  מיום   1901 מס'  הממשלה  החלטת  את  לתקן   )1(
התשפ"א )14 במרס 2021( )להלן - החלטת הממשלה 901(, 

כלהלן: 

בסעיף א' להחלטה -  )א( 

אחרי סעיף קטן 3 יבוא:  )1(

קשה  במצב  החדשים  החולים  "4  שיעור   
בשבוע לא ירד מ–5% 0 ממספר החולים החדשים 

בשבוע, במשך שלושה שבועות רצופים ";

"יהיה  במקום  יציב",  תחלואה  "היקף  בהגדרה   )2(
שינוי" יבוא "תחול עלייה";

שירות  הסמכת  לחוק  ו–)ב(  3)א(  לסעיפים  בהתאם  )ב( 
לצמצום  הלאומי  במאמץ  לסייע  הכללי  הביטחון 
השימוש  וקידום  החדש  הקורונה  נגיף  התפשטות 
קרוב  במגע  שהיו  מי  לאיתור  אזרחית  בטכנולוגיה 
 - )להלן  התש"ף-22020  שעה(,  )הוראת  חולים  עם 
חוות  בסיס  על  הממשלה,  ששוכנעה  לאחר  החוק(, 
חשש  בשל  כי  לפניה,  שהונחה  אפידמיולוגית  דעת 
על  הנגרמת  המחלה  של  היקף  רחבת  להתפשטות 
מיידי  צורך  מתקיים  עדיין  החדש  הקורונה  נגיף  ידי 
)להלן  הכללי  הביטחון  בשירות  בהסתייעות  וממשי 
בעת  גם  כי  הממשלה  ששוכנעה  ולאחר  השירות(   -
הזו, אין חלופה מתאימה להסתייעות בשירות, בשים 
שהונחו  ולאחר  מהמחלה,  לציבור  הנשקף  לסיכון  לב 
הצורך  לבחינת  השרים  צוות  של  המלצותיו  לפניה 
לפניו,  שעמדה  לאחר  בשירות,  ההסתייעות  בהמשך 
 - הפרטיות  להגנת  הרשות  דעת  חוות  השאר,  בין 
הממשלה מכריזה על הסמכת השירות לבצע פעולות 
סיוע כמפורט בסעיף 5 לחוק, והכול לתכלית האמורה 
בסעיף 3)א( לחוק בלבד, ובכפוף להתקיימותם של כלל 
התנאים המפורטים בסעיף א' להחלטת ממשלה 901 

כפי שתוקן בהחלטה זו 

שתוקף  לכך  לב  בשים  לחוק,  3)ד(  לסעיף  בהתאם   
פוקע  לחוק  בהתאם  שניתנה  הנוכחית  ההכרזה 
ובכפוף   )2021 במרס   21( התשפ"א  בניסן  ח'  ביום 
שתוקן  כפי   901 ממשלה  להחלטת  א'  בסעיף  לאמור 
בהחלטה זו, תעמוד ההכרזה בתוקפה ממועד פרסומה 
ברשומות עד יום ט"ו בניסן התשפ"א )28 במרס 2021( 

ח' בניסן התשפ"א )21 במרס 2021(
)חמ 3-6101(                            בנימין נתניהו
       ראש הממשלה

י"פ התשפ"א, עמ' 4284   1

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234   2

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחירות המרכזית 
לכנסת העשרים וארבע

לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

בהתאם לסעיף 23)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 
של  בהרכבה  שינוי  על  הודעה  בזה  נמסרת  התשכ"ט-11969, 
 - )להלן  וארבע  העשרים  לכנסת  המרכזית  הבחירות  ועדת 

הוועדה(, כמפורט להלן:

המקום  ממלאי   ,)2021 במרס   17( התשפ"א  בניסן  ד'  מיום   )1(
בוועדה מטעם סיעת "כחול לבן" יהיו יוסי טובור, מיכאל 
דור בן ישי ויונתן ולפר, כאשר האחרון יבוא במקומה של 

מיכל דור;

המקום  ממלא   ,)2021 במרס   17( התשפ"א  בניסן  ד'  מיום   )2(
שיבוא  מלול,  אבנר  יהיה  "גשר"  סיעת  מטעם  בוועדה 

במקומו של דודיאן אלון 

הודעת יושב ראש הכנסת מיום ג' בסיוון התש"ף )26 במאי 
2020( תתוקן בהתאם2 

ה' בניסן התשפ"א )18 במרס 2021(

)חמ 3-16-ה1(  

           עוזי פוגלמן
שופט בית המשפט העליון   
יושב ראש ועדת הבחירות   

המרכזית לכנסת ה–24  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"ח, עמ' 714   1

י"פ התש"ף, עמ' 6252; התשפ"א, עמ' 3778   2

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:

בין יום א' בניסן התשפ"א )14 במרס 2021( ליום ה' בניסן   )1(
המועמדים  מרשימת  התפטרו   )2021 במרס   18( התשפ"א 
ברק  חיים  הדדית":  וערבות  שיוויון  חירות,   - "דמוקרטית 
גרגס,  סעדה  ורדה  שטריט,  בן  סדי  אלסאנע,  חנאן  כהן, 
רותם,  רפי  רענן,  לבנת  יעלה  רמבם,  יגאל  מגן,  אמה  קארן 
סיגל קוק אביבי, ניר אבישי כהן, קרן תמרי, אבשלום כורש 
אליצור, תמר יבין, חיים שדמי, אורלי רפמן, טל גלבוע, אבי 
יונתן  כהן,  קבין  מרים  טל  עציון,  ערן  נסאר,  עיאד   עופר, 
גן מור, גילה זמיר, דוד מזרחי, קליר סכאפי, עלי ברוק, נעמי 
בנצר, תמר נרקיס גל, אורית סולצ'י ברוש, מתן זגרון, קורן 
רוטנר, חיליק לדרברג, סיגלית שלו, ליאל שלום מגן וארנון 

הראל 

עקב התפטרות כל מועמדי הרשימה כדין, רשימת "דמוקרטית   
- חירות, שיוויון וערבות הדדית" אינה משתתפת בבחירות 

לכנסת ה–24;

פרופ'  בראשות  החדשה  "הכלכלית  מרשימת  יורם  יובל   )2(
בניסן  ב'  ביום  המועמדים  מרשימת  התפטר  זליכה"  ירון 

התשפ"א )15 במרס 2021(;
 

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103   1
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הודעה על מינוי פקחים
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 

המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לייעול האכיפה והפיקוח 
העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-12011, 
השרון  דרום  האזורית  המועצה  עובדי  את  בזה  מסמיכה  אני 
)להלן - המועצה האזורית( המפורטים להלן לפקחים עירוניים 

לפי החוק, בתחום המועצה האזורית:
וקנין יצחק קוויטל יוסי 

מאיר אמנון זמיר ארז 
ותוקפה  ברשומות,  פרסומה  מיום  זו  הסמכה  של  תחילתה 
כל עוד המוסמכים משמשים בתפקיד פקחים במועצה האזורית 

דרום השרון 

ב' בניסן התשפ"א )15 במרס 2021(
)חמ 3-4343-ה2(                         אושרת גני גונן

ראש המועצה האזורית   
דרום השרון  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057   1

יום טוב בביי מרשימת "עולם חדש בראשות יורם אדרי"   )3(
 17( התשפ"א  בניסן  ד'  ביום  המועמדים  מרשימת  התפטר 

במרס 2021(;

מוחמד דראושה, חמאם ענאן וג'ורג' חווא מרשימת "מען   )4(
ביום  המועמדים  מרשימת  התפטרו  חדש"  לעידן   )יחד( 

ה' בניסן התשפ"א )18 במרס 2021( 

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

ה' בניסן התשפ"א )18 במרס 2021(
)חמ 3-16-ה7(  

           עוזי פוגלמן
שופט בית המשפט העליון   
יושב ראש ועדת הבחירות   

המרכזית לכנסת ה–24  
י"פ התשפ"א, עמ' 4248 ועמ' 4284   2

ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

מנחם בגין 121 תל אביב במשרד 51131187028/04/202117:00פק - סיל 1988 בע"מ
עורכי הדין פרל כהן צדק לצר 

ברץ ושות'

יוחאי הורביץ 
עו''ד 

ח מ  סחוט טבעי 2009 
בע"מ

אגם כנרת 10 נתניה אצל מנהל 51437040225/04/202110:00
החברה חרדון משה 

חרדון משה

גד אמבולנס ר מ  2009 
בע"מ

חטיבת גולני 670 מגדל העמק 51424425026/04/202110:00
אצל מנהל החברה מזוז גבריאל

מזוז גבריאל

דרך מגידאל 54  הוד השרון 51165049126/04/202110:00מרכז הידראוליקה בע"מ
אצל מנהל החברה עקיבא 

ישראל שמואלי

עקיבא ישראל 
שמואלי

דרך מגידאל 54  הוד השרון 51176855826/04/202110:00הבגר בע"מ
אצל מנהל החברה עקיבא 

ישראל שמואלי

עקיבא ישראל 
שמואלי

הירש ש  ב  1995 השקעות 
בע"מ

הל"ה 25 אפרת אצל מנהל 51211979325/04/202110:00
החברה בן צבי שלמה

בן צבי שלמה

"דייה הנדסה טכנולוגיה 
ותעופה" בע"מ

שיכון אלה 30 ק  טבעון אצל 51212534526/04/202110:00
מנהל החברה אליהו דולב 

אליהו דולב

א ב  חנות וירטואלית 
בע"מ

שד התמרים 9 רמת גן אצל 51465995225/04/202110:00
מנהל החברה בן-ציון גרון

בן-ציון גרון

הל"ה 25 אפרת אצל מנהל 51397874225/04/202110:00מטרו ניוז ישראלי בע"מ
החברה בן צבי שלמה

בן צבי שלמה

הל"ה 25 אפרת אצל מנהל 51273193625/04/202110:00אחזקות באמות בע"מ
החברה בן צבי שלמה

בן צבי שלמה

אל"ף מורשת תקשורת 
בע"מ

הל"ה 25 אפרת אצל מנהל 51370028625/04/202110:00
החברה בן צבי שלמה

בן צבי שלמה

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אס ג'יי בי  שירותי ניהול 
והשקעות בע"מ

הל"ה 25 אפרת אצל מנהל 51340174525/04/202110:00
החברה בן צבי שלמה

בן צבי שלמה

אמגון - טבת תעשיות 
בע"מ

רח' הגבורה 9 קרית אתא 51476497621/04/202114:00
במשרדי הנאמן עו''ד רועי 

נפתלי 

עו''ד רועי נפתלי

הרי אדום 4 רחובות אצל עמרן 51479046825/04/202120:00אקסטידי סטודיוס בע"מ
גיל

עמרן גיל 

ד  גל שמאים ושרותים 
ימיים בע"מ

מצדה 7, מגדל ב ס ר 4, בני ברק 51186200501/05/202117:00
קומה 41 במשרדי הנאמן עו''ד 

בועז חריף

עו''ד בועז חריף

מצדה 7, מגדל ב ס ר 4, בני ברק 51198460101/05/202117:00שריגל מסחר וספנות בע"מ
קומה 41 במשרדי הנאמן עו''ד 

בועז חריף

עו''ד בועז חריף

מצדה 7, מגדל ב ס ר 4, בני ברק 51587172101/05/202117:00נ ל ע ש  השקעות בע"ח
קומה 41 במשרדי הנאמן עו''ד 

בועז חריף

עו''ד בועז חריף

השקד 145, שורש אצל עו''ד 51423511830/04/202109:30הודי'ה אספרסו בר בע"מ
קרני כהן 

עו''ד קרני כהן

ההגנה 3 חיפה  אצל מנהל 51248997222/04/202110:00ויזיוטרוניק בע"מ
החברה לוי אלון 

לוי אלון 

לוינסקי 12 תל אביב אצל מנהל 51445384422/04/202110:00ואדים אלה בע"מ
החברה ודים ישייב 

ודים ישייב

ר י א אביב ניהול ואחזקת 
מבנים בע"מ

הגפן 2 באר יעקב אצל מנהל 51488567222/04/202110:00
החברה ירון אביב

ירון אביב

בית''ר 2 ירושלים אצל מנהל 51340301422/04/202110:00בייגלה חם וטרי בע"מ
החברה יעקב סלומון

יעקב סלומון

נורדאו 10 נתניה אצל מנהל 51462794222/04/202110:00סינטוורק בע"מ
החברה נוריאל פרישר

נוריאל פרישר

מ ל  אור החמה סולאר 
)2011( בע"מ

עוזיהו 21, קרית גת אצל מנהל 51459745922/04/202110:00
החברה מאיר לחיאני 

מאיר לחיאני 

החוויה היהודית שע"י 
בית חב"ד בע"מ

יסמין 2 קרית שמונה אצל מנהל 51426473822/04/202110:00
החברה יגאל צפורי

יגאל צפורי

יפתח 20 תל אביב אצל מנהל 51344445522/04/202110:00בודי טוק בע"מ
החברה עוז חנה 

עוז חנה

אפיקי מים 317/2 כוכב יעקב 51580345022/04/202110:00גשר הלויים בע"מ
אצל מנהל החברה רפאל לוי 

רפאל לוי 

פעמוני יוסף 10 תל אביב אצל 51468542922/04/202110:00רפלקשן טכנולוגיות בע"מ
מנהל החברה רוני צבי סיון

רוני צבי סיון

21/03/2123:19




