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על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.

 
• אם יאושר, יתויק בתיק ומועד ההגשה החוקי יחושב לפי זמן ביצוע הפעולה באתר ולא לפי תאריך האישור במזכירות.

כמו כן, יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
 

• אם לא יאושר, תשלח למגיש הודעה על כך. המסמך שנדחה יוצג בתקיית תיק נייר



  17156-10-19חדל"ת                              בבית המשפט המחוזי 

  159בקשה מס'                               יפו   - אביב - בתל 

  עבודי - בפני כב' השופטת איריס לושי                       

  

  

        ") החוק (להלן: "   2018- ח " התשע ,  כלכלי   ושיקום   פירעון   חדלות   חוק     בעניין: 

      ") התקנות (להלן: "   2019- ט " התשע ,  כלכלי   ושיקום   פירעון   חדלות   תקנות   ובעניין:  

  

  ") החברה" (להלן:  512660341 ), ח.פ. בהליך חדלות פירעון (   מ " בע   בניה   דורי .  א   ובעניין: 

  רעננה , 34 ירושלים' מרח

  

  עוה"ד עופר שפירא ואיתי הס, בתפקידם כנאמנים של החברה     בעניין: ו 

  ארז דויד ואח'  רן קרן ו/או אורית ספיבק ו/או עוה"ד ע"י ב"כ 

  ממשרד עוה"ד שפירא ושות' 

  67025אביב, -), תל27, המגדל המרובע (קומה 5ממרכז עזריאלי 

  03-7766996; פקס: 03-7766999: 'טל

  info@oshapira.comדוא"ל: 

  כץ ואח'  -וע"י ב"כ עוה"ד מזל מרו ו/או נסי אנג'ל

  ממשרד עוה"ד אגמון ושות' 

    6789141אביב,  -), תל47(קומה  98  אלון יגאל, אלקטרה ממגדל

  03-6078666: פקס; 03-6078607: טל'

הנאמנים                             law.co.il-itay@agmon"ל: דוא

    

  איילון חברה לביטוח בע"מ    : ובעניין 

  עוה"ד עמית פינס ע"י ב"כ 

  ממשרד עוה"ד פישר, בכר, חן, וול, אוריון ושות'  

  , תל אביב 3דניאל פריש  מרח'

          03-6091116;  פקס: 03-6944111טל': 

  איילון חברת                                                              

  . קבוצת חג'ג' מגדלי הארבעה בתל אביב 1  : ובעניין 

  . קבוצת רוכשי הזכויות ברחוב הארבעה   2                       

  ה"ד חן בוכניק  ע"י ב"כ עו 

    חג'ג', בוכניק, ויינשטיין ושות' ממשרד 

  , תל אביב  30הארבעה מרח' 

    03-6081732;  פקס: 03-6081733טל': 

  קבוצת חג'ג' וקבוצת הרכישה                                                             



2 
 

  מחלקת תאגידים   - ושיקום כלכלי    פירעון   חדלות   על הליכי   הממונה   : ובעניין 

  ו/או אייל כהן ואח'  רוני הירשנזון עוה"ד ע"י ב"כ 

  א, תל אביב 2מרח' השלושה 

          02-6467575;  פקס: 08-6264575טל': 

  הממונה                                                            

  הודעת עדכון 
  ) פרויקט מגדלי הארבעה בתל אביב הביטוח בגין דמי תשלום (בעניין 

להביא בפני בית המשפט הנכבד את    נאמני החברהמתכבדים    6.12.2020להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  משך  בה

  :דלהלןכהעדכון 

הביטוח בגין פרויקט  דמי  בדבר תשלום    19.11.2020שהוגשה מטעם הנאמנים ביום    ,שבכותרתבהמשך לבקשה   .1

ללא  הסדיר את המחלוקת  בניסיון ל  ומתןמשא  הצדדים  מקיימים  שהוגשו לבקשה זו,    גובותוהתמגדלי הארבעה  

   .צורך בהכרעה שיפוטית

בקשה לאישור    המו"מ. ככל שזה יבשיל לכדי הסכם, תוגשהצדדים ידווחו לבית המשפט הנכבד על אודות תוצאות   .2

  .  ובית המשפט הנכבד יתבקש להכריע בבקשה לגופה. ככל שהמו"מ לא יעלה יפה, יוגש עדכון פשרהה דרהס

  

 

  

  

  .2020  דצמברב 20היום, תל אביב, 

 

 _________________                        _________________ 

 עופר שפירא, עו"ד                                     איתי הס, עו"ד

 נאמנים

 מ"בע בניה דורי. של א

 ירעון)בהליך חדלות פ(


