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מכרזים

ĦđēđģĘĘ
ģ ĐĞďđĐ

đĘđēĕ 30.6.20199 ęđĕĘ ďĞđ 15.4.20199 ęđĕĚ ĘēĐ ,2019-Ĕ"ĞĥĦĐ ,(ĐĞĥ ĦČĤđĐ) (ĕđēď ģĕĥ ĦďģĠĐ ĦđĤĕĥ ĘĞ ēđģĕĠ) (ēđģĘĘ ĦđĤĕĥ) ĦđČģĜčĐ đĢĘ ęČĦĐč ĕė ęėĞĕďđĐĘ đĜĕĤĐ .Č
:ęĕČčĐ ęĕĕđĜĕĥĐ ģĜčĐ Ęĥ ĦđĘĚĞĐ ěđĠĕĤĞĦč
:ęĕĜĔģ ęĕģĝĞđ ęĕďĕēĕ ĦđēđģĘĘ ěđĠĕĤĞĦ
ĕđĜĕĥ ĤēČĘ čĢĚ
ęĕĕģ čĢĚ
ĐĜĦĥĚ Đďĥ
ĐĘĚĞĐ ęĥ
ğĕĞĝ
ģĘē
.ĕđēď ģĕĥč ĘđĠĕĔ"
.ĕđēď ģĕĥč ĘđĠĕĔ"
ĦđĤĕĥĐ ęĥ
ĕđēď ģĕĥč ĘđĠĕĔ
(3)(č)1 čĥđ ĤčđĞ ěđčĥē 1
- ĘĘđė ĐĒ ĦđĤĕĥ
- ĘĘđė ĐĒ ĦđĤĕĥ
(Ġ) ĕđēď ģĕĥ ĦďģĠĐ (1)
ĕđēď ģĕĥ ĦďģĠĐ (1)
ĕđēď ģĕĥ ĦĎĢĐĘ ďĞđĚ ĕđĜĕĥ (2)
ĕđēď ģĕĥ ĦĎĢĐĘ ďĞđĚ ĕđĜĕĥ (2)
"đĜđĞĤĕĠ ęĤĔ ďĕģĠĚĘ ĕđēď ģĕĥ ĦĤĒēĐ (3) "đĜđĞĤĕĠ ęĤĔ ďĕģĠĚĘ ĕđēď ģĕĥ ĦĤĒēĐ (3)
"ĤĕēĚ"Đ ĤđĔč ĤđĚČĐ ĦđĤĚĘ " :44 ĐĤĞĐ
4 ĐĤĞĐ ČĘĘ ğĝđĜ ĞďĕĚ /ĦđĤĞĐ
ĕđēď ģĕĥč ĘđĠĕĔ
(3)(č)1 čĥđ ĤčđĞ ěđčĥē 1
ĦđĤĕĥ ĤđčĞ ĐĘĚĞĐ ęđėĝ ,'Đ ēĠĝĜč đČ
4 ĐĤĞĐ ĦĠĝđĐÀ
(3)(č)1 ğĕĞĝč ĔĤđĠĚė "ĕđēď ģĕĥ ĦďģĠĐ"
ęĕėĕĤČĦĐ ěĕč ģĜčč ďģĠđĕĥ ģĕĥ ěĕĎč ,(1)
,ďĕģĠ ĦđĞĢĚČč 30.6.20199 À 15.4.2019
".ē''ĥ 2 Ęĥ Ėĝ ĐĕĐĕ ĘĔĕĎĕďč đČ Ĥđďĕĥč
:ęĕČčĐ ęĕĕđĜĕĥĐ ģĜčĐ Ęĥ ĦđĘĚĞĐ ĕĜđĠĕĤĞĦč đĘđēĕ 1/5/2019 ęđĕĚ ĘēĐ ĕė ęėĞĕďđĐĘ đĜĕĤĐ .č
:ęĕĜĔģ ęĕģĝĞđ ęĕďĕēĕ ĦđēđģĘĘ ěđĠĕĤĞĦ .1
ĕđĜĕĥ ĤēČĘ čĢĚ
ęĕĕģ čĢĚ
ĐĜĦĥĚ Đďĥ
ĐĘĚĞĐ ęĥ
ğĕĞĝ
ģĘē
ĦĞĢđčĚĐ Č"Ħ ĦĝĤđčč ĤēĝĜĐ Ğ"ĕĜ ĦĕĕĜģč"
ĖĤĞ ĤĕĕĜ ĦĕĕĜģč-ęđĚĕĜĕĚ ĦĘĚĞĚ ĤđĔĠ" À ğĝđĜ ĞďĕĚ/ĦđĤĞĐ
ěđĕďĠ ,ĐĤĕėĚ,ĐĕĜģ
(1)(Č)4
4
,ďĕĕĤĔ ĕĚđČĘč "ģĕĦĘ ĦĒėđĤĚ ĐĕĜģ" ĦĘđĞĠč ĦĘđĞĠč ĦĞĢđčĚĐ čĕčČ ĘĦ ĦĝĤđčč ĤēĝĜĐ
155 ĐĤĞĐ ęĕĤēĝĜĐ Ğ"ĕĜ Ęĥ
ĖĤĞ ĦđĤĕĕĜ
."ęđĚĕĜĕĚ ČĘĘ ĦĕĒđēČ ĐĘĚĞ ĐčĎĕĦ
".ďĕĕĤĔ ĕĚđČĘč "ģĕĦĘ
ģ ĦĒėđĤĚ ĐĕĜģ"
ģ
...Č"Ħč ĐĝĤđčč
Ę"đēč ĐĝĤđčč ĤēĝĜĐ Ğ"ĕĜ ĦĕĕĜģč"
ĖĤĞ ĤĕĕĜ ĦĕĕĜģč-ęđĚĕĜĕĚ ĦĘĚĞĚ ĤđĔĠ" À ğĝđĜ ĞďĕĚ/ĦđĤĞĐ ěđĕďĠđ ĐĤĕėĚ ,ĐĕĜģ
(4)(Č)4
4
"ģĕĦĘ ĦĒėđĤĚ ĐĕĜģ" ĦĘđĞĠč ĦĞĢđčĚĐ ĦĘđĞĠč ĦĞĢđčĚĐ Ę"đēč ĐĝĤđčč ĤēĝĜĐ
122 ĐĤĞĐ ...ġĤČĘ ġđēč Ğ"ĕĜ Ęĥ
ĖĤĞ ĦđĤĕĕĜ
ČĘĘ ĦĕĒđēČ ĐĘĚĞ ĐčĎĕĦ ,ďĕĕĤĔ ĕĚđČĘč
".ďĕĕĤĔ ĕĚđČĘč "ģĕĦĘ ĦĒėđĤĚ ĐĕĜģ"
."ęđĚĕĜĕĚ
ďĤČģĤĔĝĚ/ĐĒĕđ :ĎđĝĚ ĝĕĔĤėč"
ďĤČģĤĔĝĚ/ĐĒĕđ :ĎđĝĚ ĝĕĔĤėč"
ĦđĤĕĥĐ ęĥ ĝĕĔĤėč ĝĕĔĤė ĕĚď
(1)(Č)6
čđĕē ĕĝĕĔĤė 6
"ĕģĝĞ -(ĕĔĘđĚđ ĘĕĎĤ)
"ĕģĝĞ čĐĒ-(ĕĔĘđĚđ ĘĕĎĤ)
/ĐĒĕđ :ĎđĝĚ
ďĤČģĤĔĝĚ
čĐĒ-(ĕĔĘđĚđ ĘĕĎĤ)
ĕģĝĞ
ē''ĥ 40
ē''ĥ 60
ĤĕēĚ ĝĕĔĤėč ĝĕĔĤė ĕĚď
(1)(Č)6
6
FIRST
T :ĎđĝĚ
čđĕē ĕĝĕĔĤė
/ĐĒĕđ ĎđĝĚ ĝĕĔĤė ĕčĎĘ..." :1 ĐĤĞĐ ĖđĦĚ
/ĐĒĕđ ĎđĝĚ ĝĕĔĤė ĕčĎĘ..." :1 ĐĤĞĐ ĖđĦĚ ğĝđĜ ĞďĕĚ /ĦđĤĞĐ
ĝĕĔĤė ĕĚď
(1)(Č)6
čđĕē ĕĝĕĔĤė 6
-ĐĜĕĔĘĠđ ĕģĝĞ,čĐĒ,ĕĚđČĘĜĕč ďĤČģĤĔĝĚ
ĕģĝĞ čĐĒ,čĐĒ,ĕĚđČĘĜĕč ďĤČģĤĔĝĚ
1 ĐĤĞĐÀ
ē"ĥ 5,0000 Ęĥ ęđėĝč ĦđģĝĞ ĤđĒēĚ ěĕĎč
Ęĥ ęđėĝč ĦđģĝĞ ĤđĒēĚ ěĕĎč-ĐĜĕĔĘĠđ
ĕĚďĚ 30%
% đĤĒēđĕ,ęďđģ čđĕē ďĞđĚč ĐĘĞĚđ đĤĒēđĕ,ęďđģ čđĕē ďĞđĚč ĐĘĞĚđ ē"ĥ 5,000
"...ĕēėđĜĐ čđĕēĐ ďĞđĚč đčĎĜĥ ĝĕĔĤėĐ
čđĕēĐ ďĞđĚč đčĎĜĥ ĝĕĔĤėĐ ĕĚďĚ 30%
"...ĕēėđĜĐ
.ĤĝđĦ ĐĤĞĐĐ ĞčĔĚč ĦĕčĎĜĐ ĐĘĚĞ" :ģĘēĐ ğđĝč ĐĤĞĐ
ģĘēĘ ĦđĤĞĐ
11
,ěđĠĕĤĞĦč ĐčđģĜ ČĕĐ đčĥ ĞčĔĚĐĚ ĐĜđĥ
ĕĥĕĘĥ ďĢ ĦđČĢđĐ
ĞčĔĚĐ Ęĥ ĎĕĢĕĐ ĤĞĥĐ ĕĠĘ ĦčĥđēĚ
."ĕĔĜđđĘĤĐ
:ĕĚđČĘ ĕČĤĥČ ĕĝĕĔĤė À ęĕĜĔģ ęĕģĝĞĘđ ęĕďĕēĕĘ ęĢĚđĢĚ ěđĠĕĤĞĦ .2
ĕđĜĕĥ ĤēČĘ čĢĚ
ęĕĕģ čĢĚ
ĐĜĦĥĚ Đďĥ
ĦđĤĕĥĐ ęĥ
ğĕĞĝ
ĘĕĎĤ)ďĤČģĤĔĝĚ/ĐĒĕđ :ĎđĝĚ ĝĕĔĤėč - ĝĕĔĤė ĕĚď"
ĘĕĎĤ)ďĤČģĤĔĝĚ/ĐĒĕđ :ĎđĝĚ ĝĕĔĤėč - ĝĕĔĤė ĕĚď"
ĦđĤĕĥĐ ęĥ
- ĝĕĔĤė ĕĚď
1
"ĕģĝĞ -(ĕĔĘđĚđ
"ĕģĝĞ čĐĒ-(ĕĔĘđĚđ
/ĐĒĕđ :ĎđĝĚ ĝĕĔĤėč ĕĚđČĘ ĕČĤĥČ ĕĝĕĔĤė
ĘĕĎĤ)ďĤČģĤĔĝĚ
ĕģĝĞ čĐĒ-( ĕĔĘđĚđ
ē''ĥ 40
ē''ĥ 60
ĤĕēĚ ĝĕĔĤėč-ĝĕĔĤė ĕĚď
1
FIRST
T :ĎđĝĚ ĕĚđČĘ ĕČĤĥČ ĕĝĕĔĤė
ďĤČģĤĔĝĚ/ĐĒĕđ ĎđĝĚ ĝĕĔĤė ĕčĎĘ..." :88 ĐčĔĐ ĖđĦĚ
ďĤČģĤĔĝĚ/ĐĒĕđ ĎđĝĚ ĝĕĔĤė ĕčĎĘ..." :88 ĐčĔĐ ĖđĦĚ
ĦčĔĐ À 8 ĐčĔĐ
8 ğĕĞĝ À ĦđčĔĐ
ęđėĝč ĦđģĝĞ ĤđĒēĚ ěĕĎč-ĐĜĕĔĘĠđ ĕģĝĞ,čĐĒ,ĕĚđČĘĜĕč
ĦđģĝĞ ĤđĒēĚ ěĕĎč-ĐĜĕĔĘĠđ ĕģĝĞ čĐĒ,čĐĒ,ĕĚđČĘĜĕč
PAYBACK
30%
% đĤĒēđĕ,ęďđģ čđĕē ďĞđĚč ĐĘĞĚđ ē"ĥ 5,0000 Ęĥ đĤĒēđĕ,ęďđģ čđĕē ďĞđĚč ĐĘĞĚđ ē"ĥ 5,0000 Ęĥ ęđėĝč
"...ĕēėđĜĐ čđĕēĐ ďĞđĚč đčĎĜĥ ĝĕĔĤėĐ ĕĚďĚ
"...ĕēėđĜĐ čđĕēĐ ďĞđĚč đčĎĜĥ ĝĕĔĤėĐ ĕĚďĚ 30%
:ęĕĘđďĎ ęĕģĝĞ ĦđēđģĘĘ ěđĠĕĤĞĦ .3
ĕđĜĕĥ ĤēČĘ čĢĚ
ęĕĕģ čĢĚ
ĐĜĦĥĚ Đďĥ
ĐĘĚĞĐ ęĥ
ğĕĞĝ
ģĤĠ
ďĤČģĤĔĝĚ/ĐĒĕđ :ĎđĝĚ ĝĕĔĤėč"
ďĤČģĤĔĝĚ/ĐĒĕđ :ĎđĝĚ ĝĕĔĤėč"
ĐĘĚĞĐ ęĥ ĝĕĔĤėč ĝĕĔĤė ĕĚď
6.1.1.5
6
"ĕģĝĞ -(ĕĔĘđĚđ ĘĕĎĤ)
"ĕģĝĞ čĐĒ-(ĕĔĘđĚđ ĘĕĎĤ)
/ĐĒĕđ :ĎđĝĚ
čđĕē ĕĝĕĔĤė
ďĤČģĤĔĝĚ
čĐĒ-(ĕĔĘđĚđ ĘĕĎĤ)
ĕģĝĞ
6.1.1.7
6
ē''ĥ 40
ē''ĥ 60
ĤĕēĚ ĝĕĔĤėč-ĝĕĔĤė ĕĚď
čđĕē ĕĝĕĔĤė
FIRST
T :ĎđĝĚ
/ĐĒĕđ ĎđĝĚ ĝĕĔĤė ĕčĎĘ..." :1 ĐĤĞĐ ĖđĦĚ
/ĐĒĕđ ĎđĝĚ ĝĕĔĤė ĕčĎĘ..." :1 ĐĤĞĐ ĖđĦĚ ğĝđĜ ĞďĕĚ /ĦđĤĞĐ
ĝĕĔĤė ĕĚď
6.1.1
6
-ĐĜĕĔĘĠđ ĕģĝĞ,čĐĒ,ĕĚđČĘĜĕč ďĤČģĤĔĝĚ
ĕģĝĞ čĐĒ,čĐĒ,ĕĚđČĘĜĕč ďĤČģĤĔĝĚ
1 ĐĤĞĐÀ
čđĕē ĕĝĕĔĤė
ē"ĥ 5,0000 Ęĥ ęđėĝč ĦđģĝĞ ĤđĒēĚ ěĕĎč
Ęĥ ęđėĝč ĦđģĝĞ ĤđĒēĚ ěĕĎč-ĐĜĕĔĘĠđ
ĕĚďĚ 30%
% đĤĒēđĕ,ęďđģ čđĕē ďĞđĚč ĐĘĞĚđ đĤĒēđĕ,ęďđģ čđĕē ďĞđĚč ĐĘĞĚđ ē"ĥ 5,000
"...ĕēėđĜĐ čđĕēĐ ďĞđĚč đčĎĜĥ ĝĕĔĤėĐ
čđĕēĐ ďĞđĚč đčĎĜĥ ĝĕĔĤėĐ ĕĚďĚ 30%
"...ĕēėđĜĐ
ĕĚđČĘ ĕĠĕĜĝĚ ďēČč đČ www.leumi.co.il ĕĚđČĘ ĤĦČ :ęĕĔĤĠĘ

518269-02-19 :תיק הוצל"פ

בלשכת ההוצאה לפועל בחיפה

הזמנה למתן הצעות לרכישת כלי רכב

 הנני,בתוקף תפקידי ככונסת נכסים על פי צו רשם ההוצל"פ
מזמינה בזה את הציבור להגיש הצעות לרכישת כלי רכב לפי
:הפירוט כדלקמן

359-27-501 .ר. מ2018 .י. אוטובוס מסוג איווק ש.א

 קרית.ת.את כלי הרכב ניתן לראות במחסני הוצל"פ נעמן א
04-8807720 : טל,ביאליק
 הצעות לרכישת כלי הרכב תוגשנה במשרד הח"מ עד ליום.1
 בצרוף המחאה בנקאית לפקודת הח"מ,16:00  בשעה25/04/19
 יחולט ויזקף, סכום זה ייגבה. ממחיר ההצעה10% בגובה
 אם יחזור בו המציע,לזכות הח"מ כפיצוי קבוע ומוסכם מראש
, כתובתו, בהצעה יפורטו שם המציע.מהצעתו מכל סיבה שהיא
. טלפון וכן הסכום המוצע,מס' תעודת זהות
 בגין, במידה ויחולו, ובכלל זה מע"מ,או מיסים/ היטלים ו.2
. יחולו על הקונה,רכישת כלי הרכב
 והח"מ אינה אחראית,((AS IS  כלי הרכב יימכר במצבו.3
 ואין בו, המידע בהזמנה זו הינו כללי ביותר.למצב כלי הרכב
 על.כדי להוות מצג מצד הח"מ בכל עניין הקשור בכלי הרכב
 כל פרט וכל מידע הדרוש,המציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו
 וכל הצעה תוגש אך ורק בהסתמך על בדיקותיו,להגשת ההצעה
.ובאחריותו הבלעדית
 או כל, אין הח"מ מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר.4
הצעה שהיא והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל מו"מ עם
. דיני מכרזים לא יחולו.המציעים ביחד או בנפרד
. מכירת כלי הרכב כפופה לאישורו של כב' רשם ההוצאה לפועל.5
15782-04-19 תיק פר"ק
לוד-בבית המשפט המחוזי מרכז
,1983- התשמ"ג,[פקודת החברות ]נוסח חדש
:בעניין
512485004 .פ. ח,פירוק חברת ספיר אובר סיז בע"מ
:ובעניין
, ומילר יהושע אבי305804593 .ז. ת, רחמין )רומן( אהרונוב:והמבקשים
, כולם ע"י ב"כ עו"ד יצחק מירילאשוילי,023541212 .ז.ת
אביב-  תל,15  קומה, בית רובנשטיין,20 מרח' לינקולן
.03-6425061 :; פקס03-6425060 :' טל,6713412

 הוגשה בקשה לבית המשפט8/4/2019  כי ביום,נמסרת בזה הודעה
 וכי בקשת,לוד לפרק את החברה הנזכרת לעיל-המחוזי מרכז
17/6/2019 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה.09:00 בשעה
 רשאי להופיע,לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך
 לאחר, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו,בשעת הבירור
 את ההודעה יש למסור.שימסור למבקש הודעה על רצונו זה
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא, או לשלחה בדואר,למבקש
 לנושה או למשתתף שיבקש.3/6/2019  ביום12:00 יאוחר משעה
. העתק מבקשת הפירוק, תמורת תשלום, ימסרו המבקשים,זאת
 ב"כ המבקשים-  עו"ד,יצחק מירילאשוילי

15802-04-19 תיק פר"ק
לוד-בבית המשפט המחוזי מרכז
,1983- התשמ"ג,[פקודת החברות ]נוסח חדש
:בעניין
, בע"מ2008 פירוק חברת קאסה איטליאנה יבוא ושיווק
:ובעניין
514188796 .פ.ח
028102465 .ז. ת, ואלי גואטה058616343 .ז. ת, נבע יצחק:והמבקשים
,20  מרח' לינקולן,כולם ע"י ב"כ עו"ד יצחק מירילאשוילי
,6713412 אביב- תל,15  קומה,בית רובנשטיין
03-6425061 :; פקס03-6425060 :'טל

 הוגשה בקשה לבית המשפט8/4/2019  כי ביום,נמסרת בזה הודעה
 וכי בקשת,לוד לפרק את החברה הנזכרת לעיל-המחוזי מרכז
3/7/2019 פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום
 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה.08:30 בשעה
 רשאי להופיע,לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך
 לאחר, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו,בשעת הבירור
 את ההודעה יש למסור.שימסור למבקש הודעה על רצונו זה
 באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא, או לשלחה בדואר,למבקש
 לנושה או למשתתף שיבקש.19/6/2019  ביום12:00 יאוחר משעה
. העתק מבקשת הפירוק, תמורת תשלום, ימסרו המבקשים,זאת
 ב"כ המבקשים-  עו"ד,יצחק מירילאשוילי

 עו"ד,סולומונוב-ורד פוארטי

ב"כ הזוכה וכונסת נכסים
 משרד עורכי דין ונוטריון,סולומונוב-פוארטי
04-8700028 : פקס04-8700026 : טל3303328  חיפה3  קומה,55 דרך העצמאות

