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הארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה
לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש )הוראת שעה(, התש"ף- 2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2)ד()2( לחוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף- 
ממשי  סיכון  יש  כי  ששוכנעה  לאחר  החוק(,   - )להלן   12020
משמעותית  ולפגיעה  הקורונה  נגיף  של  רחבה  להתפשטות 
מכוח  פעולות  לנקוט  מתחייב  כך  ובשל  הציבור  בבריאות 
שר  עמדת  לפניה  שהובאו  לאחר  בחוק,  הקבועות  הסמכויות 
הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעניין, 
ולאחר שהתקבל אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 
חירום  מצב  על  ההכרזה  של  תוקפה  את  הממשלה  מאריכה 
י"ט  מיום  ימים,   60 של  נוספת2  לתקופה  הקורונה  נגיף  בשל 
באדר התשפ"א )3 במרס 2021( עד יום י"ט באייר התשפ"א )1 

במאי 2021( 

י' באדר התשפ"א )22 בפברואר 2021(
בנימין נתניהו  )חמ 3-6107(   

ראש הממשלה  
ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378   1

י"פ התש"ף, עמ' 8630; התשפ"א, עמ' 920 ועמ' 2702   2

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

ישראל לעד
)ע"ר 58-038030-1(

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל,  העמותה  של  כללית  באסיפה  כי  התש"ם-1980, 
את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,1 3 2021 ביום  שהתכנסה 
העמותה מרצון ולמנות את אוהד פיילר, מרח' מנחם פלאוט 

8, רחובות 7670608, 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 

אוהד פיילר, מפרק

מדע וחשיבה 2000 - המרכז לחינוך טכנולוגי ומדעי
)ע"ר 58-020311-5(

)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 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,15 1 2021 ביום 
למפרק   ,3850169 חדרה   ,17 האומן  מרח'  לוין,  צבי  את  ולמנות 

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 

צבי לוין, מפרק

ארגון יוצאי נובוגרודק והסביבה בישראל
)ע"ר 58-042542-9(

)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 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,28 2 2021 ביום 
למפרק   ,3850169 חדרה   ,17 האומן  מרח'  לוין,  צבי  את  ולמנות 

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 

צבי לוין, מפרק

דרייב - העמותה למימוש הפוטנציאל בכלים מעולם 
העסקים והספורט
)ע"ר 58-053052-5(

)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 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,2 12 2020 ביום 
ולמנות את צבי שטרן, מרח' כיכר חטיבת הראל 18/55, מודיעין-

מכבים-רעות, למפרק העמותה 

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

זו, למען המפרק הנ"ל 

צבי שטרן, מפרק

האגודה לפתוח תרבות וספורט - שמעונים
)ע"ר 58-007534-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת

העמותות,  לחוק   46 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
התש"ם-1980, כי באסיפה כללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה 
מרצון  העמותה  את  לפרק  החלטה  התקבלה   ,25 1 2021 ביום 
נווה  אסנת  דין  עורכי  ממשרד  נווה,  שירה  עו"ד  את  ולמנות 

ושות', רח' דניאל פריש 3, תל אביב 6473104, למפרקת העמותה 

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

זו, למען המפרקת הנ"ל 

שירה נווה, עו"ד, מפרקת
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