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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 ג' באדר 
התשפ"א )15 בפברואר 2021( 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"ט באדר התשפ"א )3 במרס 2021(  

ג' באדר התשפ"א )15 בפברואר 2021(

)חמכ-2142135( 
                           צבי האוזר

יושב ראש ועדת החוץ הביטחון  
ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234   1

י"פ התשפ"א, עמ' 3574   2

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

ח.מ.ב. בע"מ
)ח"פ 51-037495-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2021 1 28, התקבלה החלטה של 
בעלי המניות של החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד 
דורון אריאל, מרח' ז'בוטינסקי 7, קומה 45, רמת גן 5252007, למפרק 

החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל 

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

דורון אריאל, עו"ד, מפרק

צ.ר. לבגורן החזקות והשקעות )2009(
)ש"מ 55-023550-1(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2016 12 30, 
בע"מ,   )2006( ניהול  ובניו  לבגורן  צ ר   המוגבל  השותף  העביר 
100% מזכויותיו בשותפות לצבי לבגורין, מרח' הרימון 33, גני 

תקווה, שהצטרף לשותפות כשותף מוגבל חדש; לאחר ההעברה 
מחזיק צבי לבגורין ב–50% מסך הזכויות בשותפות 

                      צבי לבגורן, השותף הכללי

צ.ר. לבגורן החזקות והשקעות )2009(
)ש"מ 55-023550-1(

הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2018 12 30, 
בע"מ  אחזקות  ספראי  יאיר  המוגבלים  השותפים  העבירו 
המוגבל  לשותף  בשותפות  זכויותיהם  מלוא  את  יוגב,  ואורי 
ספראי  יאיר  יחדלו  כאמור  הזכויות  העברת  עם  לבגורין;  צבי 
אחזקות בע"מ ואורי יוגב מלכהן כשותפים מוגבלים בשותפות 

                      צבי לבגורן, השותף הכללי

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי לנושי החייב
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 1917/04 

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: חיים כהן 

בדבר  החייב  לנכסי  הנאמן  ידי  על  הודעה  בזה  נמסרת 
חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייב אשר הגישו תביעות חוב 

במועד ושתביעותיהם אושרו על ידי הנאמן 

                                          ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי לנושי החייב
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 2097/05 

בעניין: פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[, התש"ם-1980,

שם החייב: יוסף כהן 

בדבר  החייב  לנכסי  הנאמן  ידי  על  הודעה  בזה  נמסרת 
חלוקת דיבידנד סופי לכל נושי החייב אשר הגישו תביעות חוב 

במועד ושתביעותיהם אושרו על ידי הנאמן 

                                          ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

פלטינום קפיטל מימון פרויקט 11
)ש"מ 55-026788-4(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2020 11 17, 
אשר  זגורי,  אהרון  המנוח  עיזבון  בעניין  ירושה  לצו  בהתאם 
ניתן על ידי רשם הירושות בתל אביב ביום 2019 4 4, בתיק מס' 

275358, חלו בשותפות המוגבלת השינויים האלה:

איתמר זגורי, מרח' רפידים 20/6, תל אביב, הצטרף כשותף   )1(
הוא  השקעתו  וסכום  המוגבלת,  לשותפות  חדש  מוגבל 

66,666 שקלים חדשים;

מוגבלת  שותפה  ענת,  ענוים  איריס  של  השקעתה  סכום   )2(
רשומה, התעדכן לסך של 333,333 שקלים חדשים  

אסף אופנהיים      אילן אברהמי

                                                      בשם השותף הכללי
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