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הודעה בדבר זוכים בהגרלה
לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש )הוראת שעה( )הגבלת פעילות והוראות נוספות(, 
התש"ף-2020

סמכויות  לתקנות  27)א()2(  סעיף  לפי  סמכותנו  בתוקף 
מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה 
 - )להלן  התש"ף-12020  נוספות(,  והוראות  פעילות  )הגבלת 
שנערכה  בהגרלה  הזוכים  כי  בזה  מודיעים  אנו  התקנות(, 
בחירת  לצורך   )2020 בנובמבר   26( התשפ"א  בכסלו  י'  ביום 
לבחון  שנועדה  )פיילוט(  ניסיונית  בהפעלה  שיפעלו  הקניונים 
התקנות,  הוראות  קיום  על  יעיל  באופן  לפקח  מסוגלותם  את 

הם אלה: 

אזור ירושלים והדרום:

ביג פאשן בית שמש, בית שמש;  )1(

סנטר 1 - שערי ירושלים, ירושלים;  )2(

קניון ערד - עתידות חברה לפיתוח ערד בע"מ, ערד   )3(

אזור תל אביב והמרכז:

קניון שבעת הכוכבים, הרצליה;  )1(

קניון שרונים, הוד השרון;  )2(

אם הדרך, בית חירות   )3(

אזור חיפה והצפון:

לב המפרץ בע"מ, חיפה;  )1(

קניון ארנה נהריה, נהריה;  )2(

קניון מבנה נוף הגליל, נוף הגליל   )3(

י"ג בכסלו התשפ"א )29 בנובמבר 2020(
)חמ 3-6158(

          ערן יעקב           דוד לפלר

המנהל הכללי של משרד 
הכלכלה והתעשייה

ממלא מקום המנהל הכללי 
של משרד האוצר

 __________
ק"ת התש"ף, עמ' 2770; התשפ"א עמ' 638   1

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

סילבר תעשיות אלומיניום בע"מ
)ח"פ 51-546029-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
יפה  הלל  רח'  המפרק,  אצל  בשעה 00 13,  ביום 2021 1 31,  תתכנס 
11, בניין קורן, קומה 9, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

ויינשטיין צבר סולאר 
)ש"מ 54-029696-9(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה-1975, כי ביום 2020 11 24, 

חלו בשותפות השינויים האלה:
מהשותפות,  יצא  ויינשטיין,  גדעון  המוגבל  השותף   )1(
 וחלקו בשותפות הועבר לחברת הוד וינשטיין בע"מ, ח"פ 

;51-528877-3

מהשותפות,  יצאה  ויינשטיין,  אתי  המוגבלת  השותפה   )2(
וחלקה בשותפות הועבר לחברת הוד וינשטיין בע"מ, ח"פ 

;51-528877-3

גיא צבר, מורשה חתימה בשותפות

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 31798-09-17

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

שם החייב: אריה יוסטר 

שם הנאמן ומענו: עו"ד אליהו עמר, מרח' הלל יפה 11, חדרה 

סוג הדיבידנד: נושים בדין רגיל 

החוב            מתביעות   94%  - רגיל  בדין  נושים  הדיבידנד:   אחוז 
                  שאושרו על ידי הנאמן 

                                                   אליהו עמר, עו"ד, נאמן

הודעה בדבר כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי מרכז, תיק פש"ר 38761-06-17

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

שם החייב: ניר תומר - בפשיטת רגל 

שם הנאמן ומענו: עו"ד חנן חדד, מרח' ז'בוטינסקי 9, מגדל 
הכשרת יישוב, קומה 22, בני ברק 

סוג דיבידנד ואחוזים: דיבידנד ראשון וסופי 

נושים בדין קדימה - אין; )א( 

נושים בדין רגיל 7% )שישה אחוזים( ברוטו  )ב( 

          חנן חדד, עו"ד, נאמן

הודעה בדבר כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד סופי
בבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק פש"ר 22-9147-17

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

שם החייב: יוסף מרדכי - בפשיטת רגל 

שם הנאמן ומענו: עו"ד חנן חדד, מרח' ז'בוטינסקי 9, מגדל הכשרת 
יישוב, קומה 22, בני ברק 

סוג דיבידנד ואחוזים: דיבידנד ראשון וסופי 

נושים בדין קדימה - 100%; א  

נושים בדין רגיל 10% )שישה אחוזים( נטו  ב  

      חנן חדד, עו"ד, נאמן
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