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 םחלוקת דיבידנד לנושי הודעה בדבר

 חברת ביברקיו סושיאל מדיה בע"מ )בפירוק( של

( השופט חגי ברנר ,סגן הנשיא)כב'  יפו-בתל אביבבית המשפט המחוזי כב' בהתאם להחלטת  .1

של חברת המנהל המיוחד  עו"ד עופר שפירא, , 24.10.19מיום  , 44383-08-17 פר"קבמסגרת תיק 

, גני 3סמטת תבור שכתובתה האחרונה היתה  51-5229359ח.פ. ביברקיו סושיאל מדיה בע"מ, 

 100%דיבידנד בשיעור  להודיע לנושי החברה על חלוקתמתכבד "(, החברה)להלן: " תקווה

 .למפורט להלן בכפוף הכלכפי שאושרו בהכרעות החוב שנשלחו לנושים,  מהחובות

ינוכה עבור נושים  -"מ ממע פטור על ואישור חשבונית המיוחד למנהל המציאו לא אשר נושים .2

 עצמית חשבונית עבורם ותוצאבגין מע"מ מהסכום שאושר בהכרעת החוב  17%אלה סך של 

 .המיוחד המנהל"י ע

נושים אלה  עבורינוכה  - במקור מס מניכוי פטור המיוחד המנהל לידי המציאו לא אשר נושים .3

 .הדין להוראות בהתאם במקור מס גם

המעוניין להתנגד לבקשה, רשאי לפנות לבית המשפט ולהגיש התנגדותו  או בעל מניות נושה .4

 .7.12.19לבקשה עד ליום 

וכן החלטת כב' בית המשפט, כב' לחלוקת דיבידנד לנושי החברה, כפי שהוגשה להבקשה  העתק .5

  :בית המשפט, ניתנים לצפיה והורדה באתר הח"מ בכתובת

media/-social-https://oshapira.com/he/assets/beaverq 

 :באמצעות דוא"לממשרד הח"מ,  לפנות לעו"ד יולה דומנסקילמידע נוסף, ככל הנדרש, ניתן  .6

yula@oshapira.com. 

 

 

 עופר שפירא, עו"ד 

 מנהל מיוחד

 ביברקיו סושיאל מדיה בע"משל 

 (בפירוק)

 

 

https://oshapira.com/he/assets/beaverq-social-media/


מכרזים גלובס יום ה‘–ו‘ | ט‘–י‘ בחשון תש“פ | 7–8 בנובמבר 102019  

 bid@hiriya.co.il 17.11.19

 •
5  •

 •
 •
 •
 •

office  •
 •
 •
 •

 

.

.

AS MADE) 

12:00 17/11/2019

 / 

משרד המשפטים
פנייה פומבית מס' 54.19

על בסיס הוראות תקנה 5(א)(2) לקבלת 
הצעות למתן שירותי ייעוץ סוציאלי-
קרימינולוגי לסניגוריה הציבורית - 

מחוז מרכז
עדכון מועדים (1)

משרד המשפטים מבקש להודיע על דחיית מועדים 
במכרז הפומבי שבנדון בשל שינוי בתנאי סף מהותי 

סעיף 9.1 עוסק מורשה - להלן הסעיף המעודכן:
האישורים  את  בידיו  שאין  מציע  כי  "יובהר 
הנדרשים האמורים לעיל בשל העובדה שהוא לא 
עוסק פטור או מורשה, יצרף הצהרה כי הוא אינו 
עונה על הכללים של חוק עסקאות גופים ציבוריים 
וכי במידה ומציע זה זוכה עליו להתחייב כי ימציא 
זכייתו  מיום  עסקים  ימי   15 תוך  אלה  אישורים 

בפנייה".
להלן ריכוז המועדים החדשים לפנייה זו:

ליום  נדחה  הצעות  להגשת  האחרון  המועד 
20.11.2019, בשעה 12:00.

את  לשנות  הזכות  את  לעצמו  שומר  המשרד 
המועדים, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

ופרטים  ההבהרה  לשאלות  התשובות  את 
לכשיתפרסמו  לקבל  יהיה  ניתן  נוספים 
בכתובת: המשרד  האינטרנט של  באתר 
http://index.justice.gov.il/Pubilcations/

.Tenders/Pages/SearchTender.aspx

www.mekorot.co.il

מקורות חברת מים בע"מ
יחידת רכש ולוגיסטיקה

מכרז פומבי ר- 34/2019
לאספקת מנוע חשמלי אצ"מ 1400 כ"ס

עבור תח' גבעות במרחב מרכז
הודעה בדבר עדכון בתנאי הסף

תשומת הלב כי תנאי סף סעיף 7.3 עודכן כדלקמן:
"על המציע להיות בעל ניסיון באספקת מנועים חשמליים אנכיים 
שנים   5 במהלך  יח'   3 לפחות  של  בכמות  גבוה,  במתח  מלא  ציר 
במכרז.  הצעות  להגשת  האחרון  במועד  שסיומן  האחרונות, 
להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף רשימת לקוחות, אפשרית 
לבדיקה ע"י מקורות, הכוללת פירוט המנועים שסופקו במהלך 5 
וכתובות  טלפונים  תפקידם,  קשר,  אנשי  וכן  האחרונות,  השנים 

דוא"ל." [נוסח מעודכן]
הסעיף המקורי (לא עדכני):

"על המציע להיות בעל ניסיון באספקת מנועים חשמליים אנכיים 
שנים   5 במהלך  יח'   5 לפחות  של  בכמות  גבוה,  במתח  מלא  ציר 
במכרז.  הצעות  להגשת  האחרון  במועד  שסיומן  האחרונות, 
להוכחת העמידה בתנאי סף זה יש לצרף רשימת לקוחות, אפשרית 
לבדיקה ע"י מקורות, הכוללת פירוט המנועים שסופקו במהלך 5 
וכתובות  טלפונים  תפקידם,  קשר,  אנשי  וכן  האחרונות,  השנים 

דוא"ל." [נוסח סעיף לא מעודכן]
יתר תנאי סף ללא שינוי.

מועדים  דחיית  על  בזאת  מודיעה  מקורות  לעיל,  לאמור  בנוסף 
כדלקמן:

המועד האחרון החדש להעברת בקשות להבהרה למקורות הינו   •
עד ליום 17.11.2019 בשעה 12:00.

ליום  עד  הינו  למכרז  הצעות  להגשת  החדש  האחרון  המועד   •
24.11.2019 בשעה 12:00. 

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
 http://www.mekorot.co.il/

מועצה אזורית עמק המעיינות
מחלקת רכב

אוט',  כפול,  תא   ,4x4 אקטיון,   – סאנגיונג  טנדר   .1
2010, רישוי 22-356-72

ג'יפ סזוקי ג'ימני, 4x4 ,2010, רישוי 41-254-70  .2
,2010 סגור,  כפול  תא   ,4x4 איסוזו,  טנדר   .3

רישוי 55-566-70 
את הרכבים ניתן לראות במועצה בשעות העבודה. א. 

חשוב יש לתאם מראש עם ציון: 050-5425951, או  ב. 
משה 050-8818080 

הרכבים יימכרו במצבם הנוכחי. ג. 
חמישי  יום  עד  להגיש  יש  בנפרד  רכב  לכל  הצעות  ד. 
מכרזים  ועדת  למזכירת   ,12:00 בשעה   20/11/19

הגב' אסנת נוימן כהן.
 3 בתוך  בנקאית,  בהמחאה  יהיה  למועצה  התשלום  ה. 

ימים מקבלת ההודעה על הזכייה.
העברת בעלות על חשבון הקונה ביום קבלת הרכב. ו. 

ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  האזורית  המועצה  אין  ז. 
הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.

לנהל מו"מ עם  המועצה שומרת לעצמה את הזכות  ח. 
מגישי ההצעות בהתאם להצעות שהוגשו.

ישראל רותם - רכז רכב  

מוצעים בזאת למכירה הרכבים הבאים:
מכרז מס' 39/2019


