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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 ד' בניסן 
הסמכת  על  הממשלה  הכרזת  את   )2021 במרס   17( התשפ"א 
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 ח' בניסן התשפ"א )21 במרס 2021(  

ד' בניסן התשפ"א )17 במרס 2021(

)חמכ-2142135( 
                           צבי האוזר

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

י"פ התשפ"א, עמ' 4284   2

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

קרן נוי 1 להשקעה בתשתיות ואנרגיה
)ש"מ 55-024134-3(

הודעה בדבר שינויים בהרכב השותפים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפה  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
מלוא  את  העבירה  דרור  בן  שטראוס  תמר  רעיה  המוגבלת 

בע"מ,  ופנסיה  גמל  שחם  אלטשולר  לידי  בשותפות  זכויותיה 
ח"פ 51-317339-3 

                      רן שלח, בא כוח השותפות

הודעה על חלוקת דיבידנד לנושים
בבית המשפט המחוזי בנצרת, תיק פש"ר 49276-06-19 

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

שם החייבת: אבו נסרה סוסן 

תל   ,39 המלך  שאול  משד'  חזני,  אילן  עו"ד  ומענו:  הנאמן  שם 
אביב 

סוג הדיבידנד: רגיל 

החייבת  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל, שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, 
שאם לא יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, יחלק הנאמן 
בטענות  להתחשב  ובלי  דין  לפי  לנושים  הסופי  הדיבידנד  את 
בכך  אין  כאשר  אושרה,  לא  שלהם  החוב  שתביעת  הנושים 

התחייבות לאשר תביעות חוב חדשות, אם יוגשו 

                                              אילן חזני, עו"ד, נאמן

הודעה על כוונה לחלק דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 41725-10-13 

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

שם החייב: פרידין גליליאן 

שם הנאמן ומענו: עו"ד אביתר קרמר, מרח' מצדה 7, מגדל ב ס ר 4, 
קומה 36, בני ברק 

החייב  נושי  שהם  הטוענים  לכל  הודעה  בזה  נמסרת 
הנ"ל, שלא הגישו תביעות חוב ו/או לא ביססו את טענותיהם, 
שאם לא יעשו כן בתוך 7 ימים מיום פרסום זה, יקבע הנאמן 
ויחלק את הדיבידנד הסופי לנושים על פי דין ובלי להתחשב 

בטענותיהם 
                                          אביתר קרמר, עו"ד, נאמן

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

ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

א ר  חברה לשיווק 
וניהול השקעות בע"מ

צייטלין 1 תל אביב אצל עו''ד אלירן 51173964129/04/202115:00
כהן

עו''ד אלירן כהן

רעות-שול שרותי כח 
אדם וסיעוד בע"מ

צייטלין 1 תל אביב אצל עו''ד אלירן 51271466829/04/202112:00
כהן

עו''ד אלירן כהן

סי  אם  )קו- מרקטינג( 
בע"מ

בורלא יהודה 48 תל אביב-יפו אצל 51301315122/04/202110:00
מנהל החברה טל מיכאל

טל מיכאל 

סחר בינלאומי בירושלים 
הקדושה בע"מ

אמיל בוטה ירושלים אצל מנהל 51313727322/04/202110:00
החברה זאיד רבחי

זאיד רבחי 

הדקל 17 טירת כרמל אצל מנהל 51359724522/04/202110:00דיפ קר תעשיות בע"מ
החברה שלומי אמור

שלומי אמור
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

טי סי ווי  יבוא ושווק 
בע"מ

שלום עליכם 4/1 חולון אצל מנהל 51314008722/04/202110:00
החברה אלאונורה אוזדובה

אלאונורה 
אוזדובה

ג'יי  קיי  מימון מובנה 
בע"מ

שד' ההשכלה 17 תל אביב אצל 51338110325/04/202110:00
מנהל החברה יהונתן קולקה

יהונתן קולקה

ביג אוטו שירותי רכב 
בע"מ

נורית 23 מטולה אצל מנהל החברה 51348580525/04/202110:00
שחרי ערן

שחרי ערן 

רום יעל 1 פתח תקווה אצל מנהל 51544598925/04/202110:00האפי קורפ  בע"מ
החברה אלקלעי מיכאל

גיא עמיר

אל אר  השקעות ר ו  
בע"מ

וינק 47 ראשון לציון אצל מנהל 51362608525/04/202110:00
החברה אריה וובר

אריה וובר

אי אר די קיי שירותי 
ניהול בע"מ

בבל 22 קרית אונו אצל מנהל 51569986625/04/202110:00
החברה מימון אדם דוריאן פליצה

מימון אדם 
דוריאן פליצה

ד א  זהב התכשיטנים 
בע"מ

שבט נפתלי 11 אשדוד אצל מנהל 51548501925/04/202110:00
החברה אגיון דוד

אגיון דוד

אמ אי טי פרו יבוא 
מכונות בע"מ

דרור 4 כפר ורדים אצל מנהל 51499949925/04/202110:00
החברה סאנדי ברוש

סאנדי ברוש 

חורשי השנה 12 אשקלון אצל מנהל 51540987825/04/202110:00דליקטסים ברנע בע"מ
החברה סירוטניקוב לאוניד

סירוטניקוב 
לאוניד

אבימלך 38 אשקלון אצל מנהל 51494948625/04/202110:00מתכות מיתר בע"מ
החברה איפרח עדן

איפרח עדן

סמילנסקי 43 ראשון לציון אצל 25/04/202110:00 512575267בידודכל בע"מ
מנהל החברה יהושע פרלה צב

יהושע פרלה צב

גרין - החברה 
להתחדשות עירונית 

בע"מ

קיבוץ חולדה 7684200 אצל מנהל 51395254925/04/202110:00
החברה אוהד ויזנגרין

אוהד ויזנגרין

הצבר 1 אורנית אצל מנהל החברה 51267005025/04/202110:00שפירא-בלקין בע"מ
שפירא גיורא

שפירא גיורא

וורמיזה 10 תל אביב אצל מנהל 51295300125/04/202110:00בונס שירותי מזון בע"מ
החברה רמתי עירן

רמתי עירן

מיקרו - בר מכניקה 
עדינה בנגב בע"מ

זמיר 524 ערד אצל מנהל החברה 51190965725/04/202110:00
ברק שי

ברק שי

וורמיזה 10 תל אביב אצל מנהל 51185047125/04/202110:00רמתי - מסעדות בע''מ
החברה רמתי עירן

רמתי עירן

פיתוחים חברה לבניה 
ופיתוח בע"מ

הצבר 1 אורנית אצל מנהל החברה 51348463425/04/202110:00
שפירא גיורא

שפירא גיורא

ח ע ש  עיבוד שבבי 
בע"מ

זמיר 542 ערד אצל מנהל החברה 51240585325/04/202110:00
ברק שי

ברק שי

אלון טלקום תקשורת 
בע"מ

יגאל אלון 123 תל אביב אצל מנהל 51351622925/04/202110:00
החברה לוי מאיר

לוי מאיר

אפטר יעקב 4 תל אביב אצל מנהל 51441132125/04/202110:00אריה אופנר ייעוץ בע"מ
החברה אופנר אריה

אופנר אריה

הרי גולן יבוא )ד פ ( 
בע"מ

טיילת נוה 20 קצרין אצל מנהל 51506303025/04/202110:00
החברה פבלו גסטון פרס מקון

פבלו גסטון פרס 
מקון
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

ים תיכון ניהול מלונות 
בע"מ

תרי''ג 7 חיפה ק  שמואל אצל מנהל 51431688425/04/202110:00
החברה משה אבוטבול

משה אבוטבול

איירון מערכות 
אוטונומיות בע"מ

מודיעין-מכבים-רעות 12 אצל 51474428325/04/202110:00
מנהל החברה ראובן קנטורוביץ-רון

ראובן 
קנטורוביץ-רון

אוסישקין מנחם 24 אשדוד אצל 51536990825/04/202110:00מאנינג בע"מ
מנהל החברה נגר איתן

נגר איתן

פרלה יהושע אחזקות 
בע"מ

סמילנסקי 43 ראשון לציון אצל 51316957325/04/202110:00
מנהל החברה יהושע פרלה

יהושע פרלה

אבן שפרוט 25 הרצליה אצל מנהל 51394903225/04/202110:00פרמיירה מדיה בע"מ
החברה רוני בלנקלדר

רוני בלנקלדר

השלושה 20 בני ברק אצל מנהל 51266714825/04/202110:00למנט בע"מ
החברה אריה הלחמי

אריה הלחמי

א נ ר  פרויקטים הנדסיים 
בע"מ

התאנים 6 קרית אתא אצל מנהל 51358523225/04/202110:00
החברה לאון רובו

לאון רובו

מרגלית 31 חיפה אצל מנהל החברה 51428314225/04/202110:00א מ ג'  אימפריה בע"מ
גוני עון

גוני עון

פעמוני יוסף 2 תל אביב אצל מנהל 51403488325/104/202110:00הרמוניום בע"מ
החברה מרים סבן נינה

מרים סבן נינה

לירן הפעלות ואירועים 
בע"מ

התאנים 6 קרית אתא אצל מנהל 51273938425/04/202110:00
החברה לאון רובו

לאון רובו

התאנים 6 קרית אתא אצל מנהל 51196070025/04/202110:00אתרים נ ש  בע"מ
החברה לאון רובו

לאון רובו

איקה שיווק ומסחר 
בע"מ

סן מרטין 17 ירושלים אצל מנהל 51444676425/04/202110:00
החברה חברוני צביקה

חברוני צביקה
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