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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 
כ"ד  ביום  בישיבתה  והביטחון  החוץ  ועדת  אישרה  החוק(,   -
בתשרי התשפ"א )12 באוקטובר 2020( את הכרזת הממשלה על 
כמפורט  סיוע2  פעולות  לבצע  הכללי  הביטחון  שירות  הסמכת 
בסעיף 5 לחוק, והכול לתכלית האמורה בסעיף 3)א( לחוק בלבד  

בהתאם לסעיף 3א)ב( לחוק, ההכרזה תעמוד בתוקפה עד 
יום י' בחשוון התשפ"א )28 באוקטובר 2020(  

כ"ד בתשרי התשפ"א )12 באוקטובר 2020(
)חמכ-2142135(

צבי האוזר  
יושב ראש ועדת החוץ הביטחון  

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234   1

י"פ התשפ"א, עמ' 266   2

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב
פר"ק 54271-09-20

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

הרך  לגיל  החינוך  קידום   - אזרד  עמותת  פירוק  ובעניין 
בגישה ההתפתחותית, ע"ר 58-066811-9,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב 

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2020 9 24 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2020 12 24, בשעה 30 11 

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
שימסור  לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הדיון, 

למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 10 12 2020

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2020 12 10 

טובה פריש, עו"ד  
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                         רשות התאגידים

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

מאגד הייפר
 )ע"ר 58-059131-1(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק
העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  הכללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,10 9 2020 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר לויצקי, מרח' ברקוביץ' 

4, תל אביב, למפרק העמותה 
את  יגיש  הנ"ל  העמותה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 
אמיר לויצקי, עו"ד, מפרק

בית הקבוצה

)ש"מ 55-022446-3(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 31 8 2020 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
מוטי וייס, מרח' צבי גרץ 1, פתח תקווה, העביר את כל זכויותיו 
כרם  מרח'  דוברת,  לשלמה  פרו-רטה  בשותפות  מוגבל  כשותף 
כפר   ,7 הגנים  דרך  מרח'  בית–און,  להראל  סביון,   ,13 הזיתים 
ולאלן  תל–אביב-יפו,  11א,  אפטר  מרח'  זאבי,  לאבי  שמריהו, 

פלד, מרח' קוטשר 37, ירושלים 
      אבי זאבי, מורשה חתימה בשותפות

איי6684 פאנד )בי.קיי.איי(

)ש"מ 54-029715-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 13 9 2020 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
51- ח"פ  בע"מ,  לנאמנות  חברה  הלוויים  המוגבל  השותף 

558006-6, אשר היה בעל 99% 99 מהזכויות בשותפות, העביר 
שקלים   99 99 של  השקעה  בשווי  בשותפות,  זכויותיו  כל  את 
ולפיכך   ,51-519177-3 ח"פ  בע"מ,  קפיטל  לאיי-6684  חדשים 
מוגבל  שותף  להיות  בע"מ  לנאמנות  חברה  הלוויים  חדל 

בשותפות 
                           מיכאל עמיחי, עו"ד 

                                                     בא כוח השותפות

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, תיק פר"ק 42681-05-16

שם החברה: ז  שניידר חברה ליהלומים בע"מ, ח"פ 51-498687-6 
)בפירוק( 

אבא  מרח'  טסה,  אביב  עו"ד  ומענם:  המיוחדים  המנהלים  שם 
הלל 7, רמת גן 5252204, טל' 03-6121313, ועו"ד דורית לוי 
טל'   ,6492105 תל־אביב-יפו   ,150 בגין  מנחם  מדרך   טילר, 

 03-5272164
בתל–אביב-יפו  המחוזי  המשפט  בית  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
אישר בהחלטתו מיום 2020 9 3 )בקשה מס' 39(, חלוקת דיבידנד ראשון 
 לנושי החברה בסכום כולל של 300,000 שקלים חדשים בדין רגיל                   

                             אביב טסה, עו"ד      דורית לוי טילר, עו"ד
ם י ד ח ו י מ ם  י ל ה נ                              מ
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