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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 
עמדת  לפניה  שהובאו  לאחר  בחוק,  הקבועות  הסמכויות 
הבריאות  משרד  מטעם  מקצועית  דעת  וחוות  הבריאות  שר 
בעניין ולאחר שהתקבל אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של 
מצב  על  ההכרזה  של  תוקפה  את  הממשלה  מאריכה  הכנסת, 
חירום בשל נגיף הקורונה לתקופה נוספת2 עד יום י"ט באלול 
של  תוקפו  תקופת  לסיום  עד  או   )2021 באוגוסט   27( התשפ"א 

החוק, לפי המוקדם משניהם 

י"ט בתמוז התשפ"א )29 ביוני 2021(
 )חמ 3-6107(

נפתלי בנט  
      ראש הממשלה

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378   1

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

3980 ועמ' 5762   

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

סטודיו 45 אביהו צור בע"מ
)ח"פ 51-142329-5(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס, לבקשת החברה, ביום 

2021 7 25, בשעה 00 10, ברח' המלאכה 6, לוד 

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה 

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב 

אביהו צור, דירקטור

א.א.י.ס שרותי דפוס בע"מ
)ח"פ 51-319912-5(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס, לבקשת החברה, ביום 

2021 7 25, בשעה 30 10, ברח' המלאכה 6, לוד 

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה 

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב 

אילן קייקוב, דירקטור

דפוס דיגיטלי יניב בע"מ
)ח"פ 51-403628-4(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס, לבקשת החברה, ביום 

2021 7 25, בשעה 00 11, ברח' המלאכה 6, לוד 

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה 

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב 

אילן קייקוב, דירקטור

אלון אליהו מחזור מתכת בע"מ
)ח"פ 51-276700-5(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס, לבקשת החברה, ביום 

2021 7 25, בשעה 30 11, ברח' המלאכה 6, לוד 

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה 

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב 

אלון אליהו, דירקטור

אסף קורן מערכות שיווק וסחר בע"מ
)ח"פ 51-387498-2(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס, לבקשת החברה, ביום 

2021 7 25, בשעה 00 12, ברח' המלאכה 6, לוד 

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה 

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב 

אסף קורן, דירקטור

מרפאת ומעבדת שיניים ג.ו. אלקסיר בע"מ
)ח"פ 51-277042-1(

הודעה על כינוס אסיפת בעלי מניות שלא מן המניין בדבר 
מצבת חובות החברה

נמסרת בזה הודעה, כי אסיפה של בעלי מניות של החברה 
בדבר מצבת חובות החברה הנ"ל תתכנס, לבקשת החברה, ביום 

2021 7 25, בשעה 30 12, ברח' המלאכה 6, לוד 

על סדר היום: בדיקת מצבת חובותיה של החברה 

כל נושה שיש לו תביעה כלשהי כלפי החברה צריך להגיע 
לאסיפת בעלי המניות עם אישורי תביעות ואסמכתאות לחוב 

גריגורי וקר, דירקטור
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