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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

בהתאם לסעיפים 3)א( ו–)ב( לחוק הסמכת שירות הביטחון 
נגיף  התפשטות  לצמצום  הלאומי  במאמץ  לסייע  הכללי 
הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור 
מי שהיו במגע קרוב עם חולים )הוראת שעה(, התש"ף-12020 
חוות  בסיס  על  הממשלה,  ששוכנעה  לאחר  החוק(,   - )להלן 
דעת אפידמיולוגית שהונחה לפניה, כי בשל חשש להתפשטות 
רחבת היקף של המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 
בשירות  בהסתייעות  וממשי  מיידי  צורך  מתקיים  עדיין 
הביטחון הכללי )להלן - השירות(, ולאחר ששוכנעה הממשלה 
בשירות,  להסתייעות  מתאימה  חלופה  אין  הזו  בעת  גם  כי 
שהונחו  ולאחר  מהמחלה,  לציבור  הנשקף  לסיכון  לב  בשים 
בהמשך  הצורך  לבחינת  השרים  צוות  של  המלצותיו  לפניה 
חוות  השאר,  בין  לפניו,  שעמדה  לאחר  בשירות,  ההסתייעות 
דעת הרשות להגנת הפרטיות - הממשלה מכריזה על הסמכת 
והכול  לחוק,   5 בסעיף  כמפורט  סיוע  פעולות  לבצע  השירות 

לתכלית האמורה בסעיף 3)א( לחוק בלבד   

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק, ובשים לב לכך שתוקף ההכרזה 
באדר  י"ט  ביום  פוקע  לחוק  בהתאם  שניתנה  הנוכחית, 
כ'  מיום  בתוקפה  ההכרזה  תעמוד   ,)2021 במרס   3( התשפ"א 
באדר התשפ"א )4 במרס 2021( עד יום כ"ט באדר התשפ"א )13 

במרס 2021( 

י"ט באדר התשפ"א )3 במרס 2021(
)חמ 3-6101(               בנימין נתניהו
               ראש הממשלה 

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234   1

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

קוגיטו קפיטל אס.אם.אי
)ש"מ 55-026648-0(

הודעה על העברת זכויות בשותפות
לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2020 12 31, 
בעלת  שהיא  מגזיניק,  אינה  המוגבלת  השותפה  העבירה 
זכויות בשותפות, 55% )חמישים וחמישה אחוזים( מזכויותיה 
השקעה  התחייבות  המשקפים  בשותפות,  והתחייבויותיה 
בסך 770,000 שקלים חדשים )שבע מאות ושבעים אלף שקלים 
חדשים(, לשותף המוגבל יגאל מגזיניק, מרח' דניאל 17, רמת גן, 

אשר הצטרף לשותפות בסכום ההשקעה שלעיל  
גיא זוקין, דירקטור בשותף הכללי 

קוגיטו קפיטל בי.אמ.אי
)ש"מ 55-027133-2(

הודעה על העברת זכויות בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2020 12 31, 

בעלת  שהיא  מגזיניק,  אינה  המוגבלת  השותפה  העבירה 
זכויות בשותפות, 55% )חמישים וחמישה אחוזים( מזכויותיה 
והתחייבויותיה בשותפות, המשקפים התחייבות השקעה בסך 
שקלים  אלף  ושלושים  מאות  )שלוש  חדשים  שקלים   330,000
חדשים(, לשותף המוגבל יגאל מגזיניק, מרח' דניאל 17, רמת גן, 

אשר הצטרף לשותפות בסכום ההשקעה שלעיל  

גיא זוקין, דירקטור בשותף הכללי 

ממ"א סי.אס. השקעות סולאריות
)ש"מ 54-028873-5(

הודעה על שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
 ,23 2 2021 ביום  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
העבירה Canadian Solar Israel Limited, מס' רישום 10797900 
מוגבל,  כשותף  בשותפות  זכויותיה  מלוא  את  זר(,  )תאגיד 
המהוות 49% מסך הזכויות בשותפות, וכמו כן ממפ"י-סי אס  
מלוא  את  העבירה   ,51-574632-9 ח"פ  בע"מ,  ג'י פי   ישראל 
בשותפות,  הזכויות  מסך   2% המהוות  בשותפות,  זכויותיה 
)להלן   51-010357-5 ח"פ  בע"מ,  אנרגיה  מבטחים  מנורה  לידי 
- מנורה(; לאחר העברת הזכויות כאמור וביחד עם החזקותיה 
ב–100%  מנורה  מחזיקה  בשותפות,  מנורה  של  הנוספות 

מהזכויות בשותפות  

רני ליפשיץ, שותף כללי 

הודעה על חלוקת דיבידנד סופי לנושי החייב
בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו, תיק פש"ר 1407/01 

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

שם החייב: נחום מנבר 

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

תביעות חוב במועד 

                                          ישראל שפלר, עו"ד, נאמן

הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו, תיק פש"ר 2713/08 

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

שם החייב: יחזקאל עידה 

בדבר  החייב,  לנכסי  הנאמן  ידי  על  הודעה  בזה  נמסרת 
חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייב שהגישו תביעות 

חוב במועד ושתביעותיהם אושרו 

סוג הדיבידנד ושיעורו: נושים רגילים, כ–22% 31 

הדיבידנד יחולק בחלוף 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו 
ובכפוף לכל דין 

לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבים 
זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייבים ו/או 

מבעל התפקיד במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל 

                                              רמי קוגן, עו"ד, נאמן
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