מינויים בפועל
מספר:

שם:

1

ערן קאופמן

2
3
4
5

רונן נאוי
גיל גרון
שחר שם טוב
משה תורג'מן

6

עופר שפירא מרחוב
החשמונאים בתל אביב

תאריך הצעה:

05/02/2019

מקום ההצעה:

מחוזי מרכז

7
8
9
10

יוסף חן
רעות גיסר סודק
שגיא שוורץ
מוטי בן ארצי

07/02/2019

מחוזי תל אביב

11

ליזה כהן חדש

18/02/2019

מחוזי מרכז

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

שי פיאדה
אמיר סטמרי
עמנואל אבנר
אדיר טרבלסי
אלבוים מאיר
גלית שוקרון
זיו באסין בר
מיכל ויסמן
שי גרוס
פביאן סלמן

תיק ההצעה:

פר"ק 18438-01-19
קור סיינטיפיק
קריאיישנס בע"מ

פר"ק 2297-02-19
קאמרהמיה בע"מ

האם מונה או לא:
בית המשפט החליט
למנות את עו"ד יריב שי
ישינובסקי

מונה

בית המשפט מינה את
פר"ק  42341-02-19טל
עו"ד ליזה כהן חדש ללא
ארז המוסד לביטחון
שנתבקשה עמדת הכונס
ואבטחה בע"מ
הרשמי.
מונה
פר"ק 12660-03-19
אוורסט ( 38ש.פ) 2014
בע"מ

11/03/2019

מחוזי מרכז

13/03/2019

מחוזי מרכז

פר"ק 22842-03-19
מיתוס פתרונות שיווק
חכמים בע"מ

22

גיל הירשמן

14/03/2019

מחוזי מרכז

פר"ק 33896-03-19
גלובל ריטייל גרופ
(מתאים לי)

23
24
25
26
27

איתי פריימן
שמואל לביא
אמיר נגרי
צוריאל לביא
רפי לוי

18/03/2019

מונה

מחוזי נצרת

פר"ק 35331-03-19
ב.א דורם יזמות בע"מ

בית המשפט מינה את
עו"ד גיל הירשמן ללא
שנתבקשה עמדת הכונס
הרשמי.
בית המשפט החליט
למנות את עו"ד גיל
הירשמן

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

אופיר דידי
מוטי שלו
רענן קליר
עופר שפירא ממגדלי
עזריאלי בתל אביב
דנית רימון
אביתר קנולר
אלון פרדקין
רינה שיבולת
חנה אפרת קומט
גיורא רובבנקו
יוסי וקנין
אמיר בר טוב
חכים ברוך
רפי שפירא
שחר קטוביץ
דורון אריאל
יוסף זינגר
חיות גרינברג
דוד גולדבלט
איל ריף
איל עברון
יואב ברק
אילן מוריאנו
ריקי אלמוג
מרדכי האן מרקוביץ
קרן אוגינץ
יואב ברק
טל גרדל
גלעד עידו קוצר
גואנה סאלם זוהר
אביעד בללתי
אופיר נאור
גדיאל בלושטיין
סיגל רכב-רוזן
איתן ארז

19/03/2019

מחוזי מרכז

פר"ק 31287-03-19
א.ר.י.ז יבוא ושיווק
מזון בע"מ

מונה

מונה
25/03/2019

מחוזי מרכז

פר"ק  47591-03-19גל
גדרה בנייה והנדסה
( 2004ע.ג) בע"מ

01/04/2019

מחוזי ירושלים

פר"ק 67317-03-19
חברת סי אי אי חברת
אימון פארמסוטיקל
בע"מ

02/04/2019

מחוזי תל אביב

פר"ק 49349-04-19
אלון קסטל אחזקות
בע"מ

04/04/2019

מחוזי חיפה

פר"ק 66274-03-19
חברת א.כ .יזמות
ובניה בע"מ

04/04/2019

מחוזי ירושלים

פר"ק 42765-03-19
חברת דיגיטל מדיה
ויזאלית בע"מ

11/04/2019

מחוזי ירושלים

פר"ק  58839-11-18קו
אופ ישראל  -אגודה
צרכנית שיתופית בע"מ

מונה

מונתה

בית המשפט החליט
למנות את עו"ד אופיר
דידי( .הבקשה להקפאת
ההליכים בוטלה לאחר
זמן קצר).

מונתה

בית המשפט החליט
למנות את עו"ד איתי הס

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

אורי זליגמן
שלום גולדבלט
חגי אולמן
מנחם מושקוביץ
יזהר קנה
גיל אפרתי
יעקב פסי

פר"ק 19830-04-18
ספק סחר בע"מ

14/04/2019

מחוזי מרכז

אורי בראון
ענבל אלוש לוצאטו
אביב רונן
שי פינקלשטיין
אילן דובר

17/04/2019

מחוזי תל אביב

לאה רוסוף
ליבנה קציר
מיכה צמיר
דורון לנגה
איל אייכל
אביתר קרמר
מרדכי מיכאלי
אוריאל זעירא
אייל כהן -ב"ש
לירן שלום
יוסי ניר
מור נרדיה
יוסף מולאור
משה לוי
ירון רג'ואן
עמית אדר
עבד סאמר
רועי ספיבק
יוסי וקנין
איאד פראג'
גיא וייס
אופיר פדר
יונתן סונדרס

17/04/2019

מחוזי מרכז

פר"ק 30004-04-19
קורלסנס בע"מ

29/04/2019

ירושלים

פר"ק 48538-04-19
שפע  -טוב חברה
לעבודות עפר בע"מ

30/04/2019

באר שבע

פר"ק 39985-04-19
משה גוטליב בע"מ

08/05/2019

מחוזי חיפה

פר"ק 4755-05-19
רפעת תפעול ואחזקת
מפעלים בע"מ

13/05/2019

מחוזי חיפה

פר"ק  17165-05-19ש.
את ב  -צ.א.ג בע"מ

פר"ק 38391-04-19
חברת הקולה סחר
בתבלינים ופיצוחים
בע"מ

מונה

בית המשפט החליט
למנות את עו"ד אביחי
ורדי
בית המשפט החליט
למנות את עו"ד עופר
שפירא ממגדלי עזריאלי
בתל אביב

מונה
מונה

מונה

בית המשפט החליט
למנות את עו"ד ליאור
מזור

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

איתי פריימן
אלי טובול
דורית לוי טילר
סיגל רכב-רוזן
ערן רייף
אוהד הראל
יצחק רייס
דורון ערוסי
אייל כהן
מיכאל חינצ'ין
אורטל אסולין
גלעד נרקיס
יונת מאיר
שמשון מרון
שרון בירון מרקביץ
יובל ארד
רחל בן רחמים סובול
יקיר ניידיק
עופר גבריאלי
ישי מאירסדורף
זכריא קאסם
יונתן גמרניק
מנור נחמיאס
סער מרום
ענבל בית הלחמי
יניב אינסל
מרדכי שלו
מוטי בן ארצי
דן הלפרט
תחסין עוואד
בניהו לאבל
ישראל בכר
עומר גדיש
רענן קופ
שי בר ניר

מונה
20/05/2019

מחוזי חיפה

פר"ק 37004-05-19
טי.אן טי .פרימיום
בע"מ

20/05/2019

מחוזי תל אביב

פר"ק 41056-03-19
בתי זיקוק צירון בע"מ

23/05/2019

מחוזי באר שבע

פר"ק 41844-05-19
אמקור אנרגיות
סולריות בע"מ

03/06/2019

מחוזי מרכז

פר"ק 62857-05-19
דרוט ( )1963בע"מ

10/06/2019

מחוזי נצרת

פר"ק  6159-06-19יקב
בן זמרה בע"מ

12/06/2019

מחוזי נצרת

פר"ק 16867-06-19
סרחאן תעשיות בע"מ

13/06/2019

מחוזי מרכז

פר"ק  15631-06-19מ.
דיין הנדסה בניין
ופיתוח בע"מ

מונה

מונתה

מונה

מונתה
בית המשפט החליט
למנות את עו"ד נפתלי
נשר

מונה

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

אמיר דוק
גדעון גולדשטיין
עמיד מח'ול
רות שווץ בר
אלון וולך
אהוד ערב
מזל מרו
אורי סורוקר
גדעון פישר
ליאור דגן
שרון בירון מרקוביץ
יעל צאודר-אסלן
ערן ברד
לירן שלום
רותם שניידר
יגאל ויינשטיין
אמיר דולב
גיא גיסין
ארז חבר
אלון קזיוף
דנית רימון

155

יואב בן פורת

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

אמיר בר טוב
אילן שביט שטריקס
משה אביקם
חן אמסטר
שגיא שוורץ
רונן נאוי
באסם כרכבי
גיל גרון
אופיר דידי
מרדכי האן מרקוביץ
אדיר טרבלסי
אמיר סטמרי
זיו באסין בר

17/06/2019

מחוזי חיפה

פר"ק 14171-06-19
פולידום טכנולוגיות
בע"מ

04/07/2019

מחוזי באר שבע

פר'''ק 45192-06-19
עמותת קבוצת ותיקי
אשקלון -כדורגל

04/07/2019

מחוזי באר שבע

פר"ק 52896-06-19
ב.שקד דלקים

09/07/2019

מחוזי מרכז

פר"ק 5134-07-19
ויטליה קפיטל בע"מ

13/07/2019

מחוזי תל אביב

פר"ק 28305-17-19
דיסקרט בע"מ

17/07/2019

מחוזי תל אביב

פר"ק 32116-07-19
ד.ש.תשתיות ובקרה
בע"מ

18/07/2019

מחוזי נצרת

בית המשפט החליט
למנות את עו"ד ענבל
בית הלחמי

מונה
מונתה

מונה

מונה יחד עם עו"ד
אלונה בומגרטן

בית המשפט החליט
למנות את עו"ד אמיר
פלמר
מונה

פר"ק 34710-07-19
בנייני חמד בע"מ

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

אביב רונן
שלמה ובר
שמואל לביא
מוחמד סייד אחמד
רחל דיין לוי
שירלי יפרח
ארז ללקין
משה תורג'מן
מנור נחמיאס
עופר גבריאלי

מונה
18/07/2019

מחוזי נצרת

פר"ק 28092-79-19
ח'לף עבודות חשמל
בע"מ

21/07/2019

מחוזי חיפה

פר"ק 13916-07-19
חברת ת.ס .לייצור
בלוקים בע"מ

מונתה

