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צו הרחבה בענף הבניין

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

תורחב תחולתן של  כי  מצווה  אני  החוק(,   - )להלן  קיבוציים, התשי"ז-11957  לחוק הסכמים   25 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי )7009/2010( מיום ו' בשבט התש"ע )21 בינואר 2010( בין התאחדות הקבלנים והבונים בישראל 
לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, )להלן - ההסכם( וכי ההוראות המורחבות שבתוספת 

יחולו על כל העובדים והמעבידים )כהגדרתם בהסכם( בענף הבניין בישראל.

כמו כן אני מודיע בהתאם לסעיף 31 לחוק כי צווי ההרחבה להסכמים קיבוציים קודמים בענף הבניין - בטלים.

תוספת

רחבות המו ראות  ההו
הסעיף

בהסכם
6. הגדרת מונחים

ב. "מעביד" - כל מעביד בתחומי הבינוי ו/או תשתיות ו/או עבודות ציבוריות ו/או הנדסה אזרחית ו/או שיפוצים ו/או 
צמ"ה לרבות כמנוי בסעיפים 45 ו-46 לספר הסיווג האחיד לשנת 1993, אשר פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על 

כל סעיפי המשנה שלהם.

ג. "עובד" - כל עובד ומנהל עבודה באתר בנייה )כהגדרת המונח בצו זה( המועסק בתפקיד שאינו משרדי.

ד. "מנהל עבודה" - כל מי שעבר קורס והוסמך על ידי משרד העבודה לשמש כמנהל עבודה, ומועסק בפועל באתר 
בנייה בתפקיד מנהל עבודה, מנהל אתר או מנהל ביצוע בתחום התשתיות.

ה. "ציוד מכני הנדסי" - מכונה המיועדת או המשמשת לבנייה הנדסית לעבודות ציבוריות, לעבודת קרקע, לחציבה, 
להרמה, להעמסה או לפריקה, ולרבות טרקטור לרבות ציוד עזר לאלה ואבזריהם )להלן גם - "צמ"ה"( והכל כפי שנקבע 

בחוק רישום הנדסי, התשי"ז-21957, ובתקנות רישום ציוד הנדסי, התשי"ט-31959.

ו. "מעביד בתחום השיפוצים" - מעביד שעיקר עיסוקו בעבודות שיקום, שימור ושדרוג מבנים בהתאם לסיווג 131 
לרשימת הענפים המפורסמת מטעם רשם הקבלנים. 

ז. "עובד שיפוצים" - עובד כהגדרתו לעיל, המבצע עבודות שיפוצים בשירותו של מעביד בתחום השיפוצים. 

ח. "אתר בנייה" - מקום אשר מתבצעת בו עבודת בינוי ו/או תשתיות ו/או הנדסה אזרחית ו/או שיפוצים ו/או עבודה 
מסוג אחר כמפורט בהגדרה מעביד לעיל.

ט. "שכר תעריפי" - השכר הנקוב בטבלאות שכר העבודה בצו זה לעובדים, לעובדי שיפוצים ולמנהלי עבודה, כפי 
שיתעדכנו מעת לעת.

י. "שכר מבוטח" - הוא השכר שבגינו ישולמו תשלומים לקופות גמל שונות ו/או קרן ביטוח - כמפורט בצו זה להלן. 
השכר המבוטח לא יפחת, בשום מקרה ובשום מועד לאחר חתימת צו זה, מהשכר התעריפי לעובד )ומנהל עבודה( והשכר 

התעריפי לעובד שיפוצים, לפי העניין, כפי שיתעדכן מעת לעת ולפי דרגת העובד כפי שתהיה במועד תשלום השכר.

להסרת ספק, הגדרת השכר המבוטח בצו זה אינה באה למעט ו/או לפגוע בשכר המבוטח של עובד קיים ערב חתימת 
צו זה.

יא. "ותק" - ותק אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.

יב. "ותק ענפי" - הוותק הכולל והמצטבר של עובד או עובד שיפוצים או מנהל עבודה בענף הבנייה בישראל אצל כל 
המעבידים כהגדרתם לעיל אצלם הועסק. 

ו/או   106 טופסי  ו/או  ו/או תלושי שכר  ו/או מהמעביד/ים הקודמ/ים  פנסיה  - אישור מקרנות  יג. "הוכחת הוותק" 
אסמכתאות מרשויות המס ו/או המוסד לביטוח לאומי. 

יד. "נציגות עובדים" - ועד עובדים במקום העבודה.

ג. שעות העבודה

8. שבוע העבודה

שבוע העבודה בענף הבניין יהיה בן 42 שעות.

שבוע העבודה יהיה בן חמישה או שישה ימים בשבוע, כמקובל במקום העבודה ערב חתימת צו זה.

__________
ס"ח התשי"ז, עמ' 63.  1

ס"ח התשי"ז, עמ' 145.  2

ק"ת התשי"ט, עמ' 1175.  3
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9. עדכונים ושינויים בשעות העבודה

ככל ששבוע העבודה במגזר העסקי יקטן או יגדל בעתיד בעקבות חקיקה או צווי הרחבה כלליים החלים על כל עובדי 
המגזר העסקי, יקטן או יגדל שבוע העבודה, בהתאמה, כך ששבוע העבודה של עובד ועובד שיפוצים לפי הצו יהיה קצר 

בשעה אחת משבוע העבודה במגזר העסקי.

לדוגמה - נכון לחתימת צו זה, שבוע העבודה במשק הוא בן 43 שעות. היה והמשק יעבור לעבוד 42 שעות שבועיות, 
יעברו העובדים שעליהם חל צו זה לעבוד 41 שעות שבועיות.

10. גמול שעות נוספות

גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית ישולם לפי השיעורים הנקובים בסעיפים 16 ו–17 לחוק שעות עבודה 
ומנוחה, התשי"א-41951.

11. עבודת לילה

עבודת לילה היא עבודה במשמרת אשר שעתיים ממנה לפחות הן בטווח שבין 22:00 ובין 06:00.

עבודת לילה היא בת 7 שעות עבודה, בתשלום של 8 שעות עבודה.

12. פגעי מזג אוויר

עובד או עובד שיפוצים אשר קיבל הוראה ממעבידו לא לצאת לעבודה עקב פגעי מזג אוויר יהיה זכאי לתשלום בעבור 
4 שעות עבודה בגין אותו יום.

התחיל עובד או עובד שיפוצים בעבודה, ובמשך היום קיבל הוראה להפסיק לעבוד בגלל פגעי מזג אוויר, יהיה העובד 
זכאי לקבל תשלום בעבור שעות העבודה שעבד בפועל בצירוף תשלום בעבור ארבע שעות, בתנאי שבסך הכל יקבל 

תשלום שאינו עולה על תשלום בעבור יום עבודה רגיל.

במקרה של פגעי מזג אוויר, היה ועובד או עובד שיפוצים הגיע למקום הריכוז ממנו יוצאים לעבודה ברכב המעביד, 
ולא הגיע רכב המעביד, ישולם לו בעבור 4 שעות עבודה; חובה על עובד או עובד שיפוצים להמתין לרכב או להוראות 
שעה אחת לפחות. המתין לפחות שעה אחת ישולם שכר שעה אחת גם בעבור ההמתנה. יצא לעבודה בתום ההמתנה, 

לא תיחשב שעת ההמתנה לשעת עבודה.

אם הודיע המעביד לעובד או לעובד שיפוצים שלא להגיע למקום הריכוז והעובד או עובד השיפוצים עשה כן על דעת 
עצמו - לא יקבל תשלום מעבר ל–4 שעות עבודה בגין אותו יום.

זכאי לשכר בעבור שעות  קיבל עובד או עובד שיפוצים הוראה להמתין במקום העבודה בשל פגעי מזג אוויר, יהיה 
ההמתנה נוסף על שעות העבודה בפועל.

עזב עובד או עובד שיפוצים את מקום העבודה על דעת עצמו, בשל פגעי מזג אוויר יקבל תשלום בעד שעות עבודתו 
בפועל בלבד.

ד. שכר העבודה ועדכונו

הטבלאות להלן לעובדים ולמנהלי עבודה הן הטבלאות שיחולו ממועד תחילת תוקפו של צו זה )להלן - טבלאות השכר   .13
התעריפי(.

מובהר כי החל ממועד תחילת תוקפו של צו זה, תוספות ורכיבי השכר שנהגו בעבר, מכל מין וסוג שהוא ששולמו מכוח   .14
מן  עברו  ותק,  אישה,  אי–היעדרות,  כלכלה,  כגון:  הענפיים(,  ההרחבה  )צווי  הענפיים  הקיבוציים  ההסכמים  הוראות 

העולם ובטלו; שוויים מגולם בטבלאות השכר התעריפי כמפורט להלן, בכפוף לאמור בסעיף 15 להלן. 

עובד המקבל ערב כניסת צו זה לתוקף משכורת אשר סך רכיביה )למעט תשלומים בגין החזרי הוצאות( גבוה מן השכר   .15
התעריפי המשולם בגין דרגתו - לא יהיה בקביעת טבלאות השכר או בעדכונן כדי להעלות או להוריד את משכורתו 
ובלבד שמשכורתו הכוללת )למעט החזרי הוצאות( ושכרו המבוטח לא יפחתו מן השכר התעריפי לפי דרגתו של העובד 

ובהתייחס לשיעור משרתו. 

זה כדי להביא להפחתת משכורתו על סך רכיביה של עובד, מנהל עבודה או עובד  למען הסר ספק, אין באמור בצו 
שיפוצים ששולמה ערב כניסת צו זה לתוקף.

16. עובד )למעט עובד שיפוצים(, יקבל שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן: 

שכר לפי צו זהדרגה

14,350

24,850

35,150
__________

ס"ח התשי"א, עמ' 204.  4
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שכר לפי צו זהדרגה

45,400

55,750

65,900

76,000

86,200

17. מנהל עבודה, )לרבות מנהל עבודה בענף השיפוצים(, יקבל שכר על פי טבלאות השכר כדלקמן:

שכר לפי צו זהדרגה

16,550

27,000

37,390

47,510

57,770

67,950

78,200

השכר לעובד, לעובד שיפוצים או למנהל עבודה בענף הבניין לא יפחת בשום מקרה מהשכר התעריפי בדרגה הראשונה   .18
לעובד כמפורט בסעיף 16 לעיל ולעובד שיפוצים כמפורט בסעיף 61 להלן, הרי שהשכר התעריפי בדרגה ראשונה לעובד 

ולעובד שיפוצים מהווה תוספת מוסכמת על שכר מינימום הנהוג במשק במועד חתימת הצו. 

השכר התעריפי בדרגה ראשונה כמפורט לעיל מהווה שכר מינימום ענפי כמשמעות המונח בסעיף 33יד)ב( לחוק הסכמים 
קיבוציים, התשי"ז-1957 )להלן - חוק הסכמים קיבוציים(.

שינויים בשכר המינימום הנהוג במשק לאחר חתימת צו זה לא יביאו לעדכון שכר המינימום הענפי. 

סעיף זה ייכנס לתוקף רק עם השלמת הליכי חקיקת החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה וכניסתו לתוקף ובלבד שהוראת 
סעיף 33יד)ב( לחוק הסכמים קיבוציים בדבר שכר מינימום ענפי תיכלל בתוספת השנייה לחוק.

19. קביעת השכר ומועדי התשלום 

א. במקרה של עובד ועובד שיפוצים חדש אצל המעביד, אשר יש לו ותק ענפי קודם, על המעביד לוודא את דרגתו של 
העובד ועובד השיפוצים באמצעות אסמכתאות שיציג לו העובד ועובד השיפוצים ושכרו ייקבע בהתאם לטבלת השכר 
התעריפי. עובד ועובד השיפוצים שמציג את האישור באיחור, יקבל תשלום לפי דרגתו, למפרע 60 ימים ממועד הצגת 

האישור. 

ב. בחישוב זכויות העובדים על פי צו זה, שווייה של כל שעת עבודה הוא החלק ה–182 מסך השכר התעריפי כמפורט 
לעיל.

ובהתאם  להלן  לפי הטבלאות המפורטות  יקבל את שכרו  ועובד שיפוצים במשרה חלקית  עובד   - ג. משרה חלקית 
לאחוז משרתו. 

ד. מועד תשלום שכר עובד ועובד שיפוצים יהיה בהתאם לחוק הגנת השכר. 

20. דרגות וקידום בדרגה לעובד )למעט עובד שיפוצים( ומנהל עבודה

ב. קידום בדרגות עד לדרגה 3 )כולל( בהתאם לטבלאות השכר התעריפי יהיה אוטומטי; כל שלוש שנים של עבודה 
מלאה בענף בישראל, יתקדם עובד בדרגה אחת; מניין שלוש השנים מתחיל מיום כניסת צו זה לתוקף. 

ד. אין באמור לעיל כדי למעט מזכותם של העובד או נציגות העובדים* והמעביד להגיע לסיכום מיטיב בדבר קידומים 
בדרגה. 

21. עדכוני שכר 

ב. עדכונים בשכר יבוצעו בהתאם לאמור להלן: 

במשכורת חודש ינואר 2011 - תוספת של 2% על השכר האמור בטבלאות השכר בצו זה.

במשכורת חודש ינואר 2012 - תוספת של 4% נוספים. 
__________

* ראה סעיף 33ה2 לחוק.
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ג. עדכוני שכר הנובעים מתוספת היוקר, יבואו על חשבון עדכוני השכר האמורים בצו זה כמפורט להלן:

כל עדכון שכר הנובע מתוספת יוקר, אשר ישולם במועד שבין כניסת צו זה לתוקף לבין ינואר 2011 )המועד בו תשולם 
התוספת בת 2%(, יבוא על חשבון התוספת בת 2%; כל עדכון שכר הנובע מתוספת יוקר, אשר ישולם במועד שבין ינואר 

2011 לבין ינואר 2012 )המועד בו תשולם התוספת בת 4%(, יבוא על חשבון התוספת בת 4%.

ד. עובד ועובד שיפוצים אשר מקבל משכורת כוללת אשר סך רכיביה )להוציא תשלומים בגין החזרי הוצאות( גבוה 
יותר מטבלאות השכר התעריפי המשתלם לעובד ועובד שיפוצים באותה דרגה, תעודכן משכורתו בשיעורים ובמועדים 

הנקובים לעיל. 

ה. ביטוחים סוציאליים ופיצויי פיטורים 

22. שמירת זכויות 

למען הסר ספק, אין באמור בפרק זה כדי לגרוע או למעט מהביטוח הפנסיוני וקרן ההשתלמות שלהם היו זכאים העובדים 
ועובדי השיפוצים המועסקים ערב חתימת צו זה, ככל שהיו, ובכלל זה - גובה השכר המבוטח, שיעורי ההפקדה ומועדי 

התשלום ובכל מקרה לא יהיה באמור כדי לגרוע מהשיעורים והתנאים הקבועים בפרק זה. 

23. הגדרות לפרק הביטוחים הסוציאליים

"קופת גמל"/"קופת ביטוח" בצו זה - כהגדרתן בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-52005.

ביטוח בקרן פנסיה מקיפה חדשה

כל עובד ועובד שיפוצים יהיה זכאי, מיום תחילת עבודתו, לביטוח בקרן פנסיה מקיפה צוברת, המאושרת על ידי אגף   .24
שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

להבטחת זכויות העובדים ועובדי השיפוצים בקרן הפנסיה המקיפה יעביר המעביד לקרן הפנסיה, מדי חודש, שיעורים   .25
מן השכר המבוטח כדלקמן: על חשבון המעביד - 12% מהשכר המבוטח )6% לפיצויים + 6% לתגמולים(, משכר העובד 

ועובד השיפוצים ינוכה ויועבר לקרן הפנסיה שיעור של 5.5% לתגמולים משכרו המבוטח.

)א( תשלומי המעביד והניכוי משכרו של העובד ועובד שיפוצים, כאמור, יתבצעו מדי חודש בעבור החודש החולף.   .26
המעביד יפקיד את הכספים בקרן הפנסיה במועדים הקבועים בדין.

)ב( כל עוד לא בחר העובד ועובד שיפוצים בקופת גמל או בקופת ביטוח כלשהי, כאמור בסעיף 30 להלן, יפקיד המעביד 
את הכספים בקרן פנסיה מקיפה חדשה. 

ביטוח בקרן פנסיה מקיפה ותיקה

על אף האמור בפרק זה מובהר, כי עובד ועובד שיפוצים המבוטח בקרן פנסיה ותיקה - ימשיך המעביד לבטחו בקרן   .27
הפנסיה הוותיקה, ויעביר את ההפרשות והניכויים הדרושים על פי כל דין לקרן הפנסיה הוותיקה )העומדים נכון למועד 

חתימת צו זה על 20.5% מהשכר המבוטח(.

ביטוח בקופת גמל ו/או בקופת ביטוח שאינה קרן פנסיה מקיפה

עובד ועובד שיפוצים, המבוטח בקופת גמל או בקופת ביטוח שאינה קרן פנסיה מקיפה, שיעורי ההפקדה בגינו לקופה,   .29
המבוססת על תשלום כספי תגמולים ופיצויי פיטורים, לא יפחתו מ–18.33% מהשכר המבוטח כהגדרתו בצו זה )8.33% 
לפיצויים על חשבון המעביד + 5% לתגמולים על חשבון המעביד + 5% לתגמולים על חשבון העובד(, ובלבד שנוסף 
על השיעורים האמורים משלם המעביד אף תשלומים למקרה של אבדן כושר העבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% 

מהשכר המבוטח, שאינם עולים על 2.5% מהשכר המבוטח.

זכות העובד על פי דין לבחור את קופת הגמל 

למען הסר ספק, אין באמור בפרק זה, כדי לגרוע מזכותו על פי דין של כל עובד ועובד שיפוצים לבחור בכל קופת גמל,   .30
בהתאם לאמור בסעיף 20 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה-2005. 

31. פיצויי פיטורים 

א. בכפוף לאמור בסעיף קטן ג' להלן, ההפקדות ותשלומי המעביד לקופת גמל ו/או לקופת ביטוח )לרבות לקרן פנסיה 
מקיפה, חדשה או ותיקה(, בעבור רכיב פיצויי הפיטורים בהתאם לפרק זה )6% או 8.33% מהשכר המבוטח, לפי העניין(, 
פיצויי  לחוק   14 סעיף  לפי  פיטורים  פיצויי  לתשלום  המעביד  מחובת   100% במקום  או   72% במקום  בהתאמה  יבואו 
)להלן - חוק פיצויי פיטורים(, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים שבגינם נעשתה  פיטורים, התשכ"ג-61963 

ההפרשה בלבד. 

ב. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד ועובד שיפוצים לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר 
ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.

__________
ס"ח התשס"ה, עמ' 889.  5

ס"ח התשכ"ג, עמ' 136.  6
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פיטורים בשיעור של 6% או 8.33% לפי העניין, מהשכר המבוטח, כמפורט  פיצויי  רכיב  ג. הפקדות המעביד בעבור 
בפרק זה לעיל, אינן ניתנות, בכל מקרה, להחזרה למעביד. כספים אלה וכספי התגמולים ישוחררו לבעלות העובד עם 

סיום עבודתו. 

השלמת פיצויי פיטורים

בלי לגרוע מהאמור בסעיף 31 לעיל, מעביד המבטח את עובדו בקרן פנסיה )6% לפיצויים(, רשאי להפריש, על חשבונו,   .32
נוספים מהשכר המבוטח  ועובד שיפוצים או לקופת גמל אחרת ע"ש העובד 2.33%  לקרן הפנסיה שבה מבוטח עובד 
להשלמת פיצויי פיטורים )להלן - השלמת פיצויי פיטורים(, וכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו במקום 28% מחובת 
המעביד לתשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לאמור בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, והכל בכפוף לאמור בסעיפים 33 ו–34 

להלן. 

הפריש המעביד בגין העובד ועובד השיפוצים השלמת פיצויי פיטורים בשיעור 2.33% כאמור והסתיימה עבודתו של   .33
עובד ועובד שיפוצים אצל מעביד בנסיבות שאינן מזכות בפיצויי פיטורים לפי החוק, יוותר המעביד על כל זכות שיכולה 
להיות לו להחזר כספים מתוך התשלומים אשר הופקדו לצורך השלמת פיצויי פיטורים בשיעור 2.33% כאמור וישחרר 
לעובד ולעובד שיפוצים את מלוא הפקדות השלמת פיצויי הפיטורים שנצברו לו עם סיום עבודתו, אלא אם כן נשללה 
זכות עובד ועובד שיפוצים לפיצויי פיטורים בפסק דין של בית הדין לעבודה מכוח סעיף 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, 

ובמידה שנשללה. 

הסתיימה עבודתו של עובד ועובד שיפוצים בנסיבות המזכות בפיצויי פיטורים או לאחר הגיעו לגיל פרישה כהגדרתו   .34
בדין או בפרישה לפנסיה בגיל פרישה לפי הדין או בקרות אירוע מזכה בפנסיית נכות או שאירים, יחול האמור להלן:

יעביר  פיטורים בשיעור 2.33% בתקופת עבודתו,  פיצויי  ועובד שיפוצים השלמת  א. הפריש המעביד על שם עובד 
המעביד את מלוא כספי השלמת פיצויי הפיטורים שנצברו לעובד ועובד שיפוצים לבעלות העובד ועובד שיפוצים; 

ב. לא הפריש המעביד בעבור עובד ועובד שיפוצים השלמת פיצויי פיטורים בשיעור 2.33% בתקופת עבודתו, ישלם 
לו המעביד שיעור של 28% מן השכר האחרון בגין כל שנה משנות עבודתו אצל המעביד וחלק יחסי בעד חלק של שנה, 

והכל בכפוף להוראות חוק פיצויי פיטורים. 

קרן השתלמות  .35

מנהל עבודה

בלי לגרוע מהאמור בסעיף 22 לעיל, מנהלי עבודה זכאים לקרן השתלמות החל מיום עבודתם הראשון. 

התשלומים שיועברו לקרן ההשתלמות יהיו בשיעורים כדלקמן, על פי השכר התעריפי:

7.5% - על חשבון מעביד

2.5% - על חשבון עובד

שאר העובדים 

בלי לגרוע מהאמור בסעיף 22 לעיל, עובד בעל ותק של 3 שנים בענף הבניין בישראל, יהיה זכאי לקרן השתלמות מיד עם 
השלמת 3 שנות ותק בענף, בשיעורים האלה, מתוך השכר התעריפי:

2.5% - על חשבון מעביד

1% - על חשבון עובד

למען הסר ספק, זכאותו של עובד לקרן השתלמות היא לפי הוותק שלו בענף בישראל, בלא קשר למועד חתימת צו זה. 
לדוגמה: עובד שבמועד כניסתו לתוקף של צו זה הוא בעל ותק בענף של 3 שנים ומעלה, יהיה זכאי לקרן השתלמות החל 

ממועד כניסתו לתוקף של צו זה.

קרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל  .36

א. כל מעביד יפריש על חשבונו 0.8% לחודש משכרו התעריפי של עובדיו לקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה.

ו. תנאים נלווים

חופשה שנתית  .37

כל עובד ועובד שיפוצים בענף יהיה זכאי לחופשה שנתית אשר תינתן בהתאם לצו זה כמפורט להלן: 

מובהר כי ותקו של עובד ועובד שיפוצים לצורך חופשה שנתית בענף בארץ ולא אצל המעביד. 

טבלת החופשה השנתית לעובד ולעובד שיפוצים היא כדלקמן: 
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ותק ענפי בישראל
 מספר ימי עבודה כימי חופשה

בשבוע בן ששה ימי עבודה
 מספר ימי עבודה כימי חופשה
בשבוע בן חמישה ימי עבודה

1210בעד השנים 2-1

1311בעד השנה השלישית

1614בעד השנה הרביעית

1815בעד השנה החמישית

1917בעד השנה השישית והשביעית

1917בעד השנה השמינית

2623בעד השנה התשיעית ואילך

עובד מעל גיל 55

2824בעד השנה האחת עשרה ואילך

צבירת ימי חופשה היא בהתאם לחוק.

למען הסר ספק, הטבלה לעיל מתייחסת לימי עבודה בלבד ואינה כוללת שבתות וחגים.

38. דמי מחלה 

א. כל העובדים ועובדי השיפוצים שעבדו בענף ביום 1.8.2004 )להלן - עובדים ותיקים(, ובוטחו בביטוח דמי מחלה 
בקרן דמי מחלה ותיקה, ימשיכו להיות מבוטחים באותם ביטוחים ובאותם שיעורי הפרשה, כל עוד הם זכאים לפי הדין 

ונוהלי הקרן להמשיך בביטוחים כאמור.

ב. למען הסר ספק, עובד ותיק כאמור, המבוטח ערב חתימת צו זה בקרן דמי מחלה ימשיך ליהנות ברציפות מהפרשות 
ונוהלי הקרן  לפי הדין  זכאי  זה, כל עוד הוא  קרן דמי מחלה בשיעור 2.5% מן השכר התעריפי כהגדרתו בצו  בעבור 

להמשיך בביטוח כאמור, כפי שהיה נהוג עד כה. 

פי הוראות ההסכמים הקיבוציים  זכאי על  ותיק אשר היה  זה כדי למעט מזכויותיו של עובד  ג. אין באמור בסעיף 
החלים בענף ערב כניסת צו זה לתוקף לביטוח דמי מחלה ולא בוטח מכל סיבה שהיא. עובד כאמור יהיה זכאי לקבל 
ממעבידו את כל הזכויות שלהן היה זכאי אילו בוטח בקרן דמי מחלה, בהתאם להוראות תקנות דמי מחלה של קרן דמי 

מחלה כפי שיעודכנו מעת לעת והוראות כל דין. 

ד. עובדים ועובדי שיפוצים שאינם עונים על הגדרת ס"ק א', ב' או ג' לעיל יהיו זכאים לתשלום דמי מחלה כמפורט 
להלן: 

בשנתיים הראשונות לעבודה בענף בישראל בהתאם להוראות חוק דמי מחלה, התשל"ז-71976. 

החל בשנה השלישית לעבודה בענף בישראל יהיה העובד זכאי ל–25 ימי מחלה בשנה, ולצבירה מקסימלית של 161 
יום. 

למען הסר ספק מובהר כי ותקו של העובד לצורך תשלום דמי מחלה הוא בענף ולא אצל המעביד. 

39. דמי הבראה 

לוותק  בהתאם  ייקבעו  אשר  הבראה,  לדמי  זכאי  המעביד,  אצל  בעבודה  שנה  של  ותק  לאחר  שיפוצים  ועובד  עובד 
שצבר בענף הבניין או בענף השיפוצים, לפי העניין, בישראל. ערך יום ההבראה הוא בהתאם לערך יום הבראה בשירות 

הציבורי, כפי שיעודכן מעת לעת.

תשלום דמי הבראה במשכורות חודשים יולי-ספטמבר בכל שנה, או איזה מהם.

מספר ימי ההבראה בהתאם לוותק בענף הם כדלקמן: 

ימי הבראה לשנהותק ענפי

2-16 שנים

8מ–3 עד 4 שנים

9מ–5 עד 10 שנים

10מ–11 עד 15 שנים

11מ–16 עד 19 שנים

12מ–20 שנים ויותר __________
ס"ח התשל"ז, עמ' 206.  7
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40. חופשת חגים 

א. עובד ועובד שיפוצים זכאי להיעדר מן העבודה במהלך החג, לפי מצוות דתו על חשבון המעביד, ובהיקף של עד 
תשעה ימי חג בשנה, וכן ליום נוסף לפי בחירה ובסך הכל 10 ימים בתשלום. 

ב. עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של שלושה חודשי עבודה בענף בישראל לכל הפחות, אשר לא נעדר מן העבודה 
בלא רשות יום לפני או יום אחרי החג, יהיה זכאי לחופשה בתשלום ביום החג, בהיקף של עד תשעה ימי חג בשנה 

כאמור, וכן ליום בחירה.

ג. ימי חג יהודיים לפי צו זה: שני ימי ראש השנה; יום הכיפורים; שני ימי חג הסוכות; שני ימי חג הפסח; חג השבועות; 
יום העצמאות )אינו תלוי בדת העובד( ונוסף על כך יום בחירה אחד. בסך הכל 10 ימי חג.

ד. עובד ועובד שיפוצים שאינו יהודי יקבל חופשה בתשלום, על פי התנאים לעיל, או בימי החג לפי מצוות דתו או 
בימי החג היהודיים, ובכל מקרה לא תעלה החופשה בתשלום על תשעה ימי חג בשנה + יום בחירה.

ה. מובהר בזה, כי אין תשלום בעבור יום חג הנופל על המנוחה השבועית של עובד ועובד שיפוצים.

41. ימי שמחה 

עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של שנה אצל המעביד, יהיה זכאי לתשלום שכר עבודה בעבור היעדרות בימי השמחה 
האלה:

א. נישואי העובד/ת - 2 ימים;

ב. הולדת ילד/ה - 1 יום;

ג. נישואי ילד/ה - 1 יום.

42. ימי אבל 

עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של שלושה חודשים לפחות בענף, הנעדר מן העבודה בשל קיום מנהגי אבלות, יהיה 
זכאי לתשלום בתקופת שבתו באבל לפי מנהגי ישראל, ובמידה והוא בן דת אחרת לפי מנהגי דתו, אך לא יותר משבעה 

ימים. 

43. נסיעות 

א. עובד ועובד שיפוצים, אשר המעביד אינו מעמיד לרשותו הסעה, ואשר נזקק לתחבורה ציבורית כדי להגיע מביתו 
למקום העבודה וחזרה, יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בהתאם לכללים ולסכומים הקבועים בהסכמים הקיבוציים 
הכלליים הנחתמים בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים להסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין החזר 

הוצאות נסיעה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

נכון ליום חתימת צו זה תקרת הסכום היומי היא 22.70 ש"ח ליום. 

ב. למרות האמור לעיל, מוסכם כי אם נדרש עובד או עובד שיפוצים להגיע למקום עבודה המרוחק למעלה מ–40 ק"מ 
ממקום מגוריו, בלי שהמעביד יעמיד לרשותו הסעה, יהיה העובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה בגובה 150% מהתעריף 

האמור בס"ק א' לעיל, כפי שיעודכן מעת לעת, או לפי הוצאות בפועל כפי שיסוכם עם מעבידו מראש, כנגד קבלות.

44. סט ביגוד ובגדי מגן 

א. עובד ועובד שיפוצים בעל ותק של חצי שנה ומעלה אצל המעביד יהיה זכאי לקבל, אחת לשנה, מערכת ביגוד 
מאיכות טובה הכוללת נעליים, מכנסיים, חולצה, וכובע מצחייה. 

ב. כמו כן אם עבודת עובד ועובד שיפוצים מחייבת בגדי מגן, כגון: מגפיים, כובע וכד' וזאת לצורך שמירה על בטיחות 
בעבודה, המעביד יעניק לעובדים בגדי מגן אלה על חשבונו בלבד.

ג. האמור אינו בא לגרוע מפרק בטיחות וגהות בצו זה. 

45. ימי מילואים 

א. עובד ועובד שיפוצים זכאי למלוא השכר בתקופת שירות המילואים שלו, המחושב כדין. 

ב. תשלום השכר בגין תקופת המילואים מותנה בהצגת צו מילואים לחברה מיד עם קבלתו והמצאת טופס על ביצוע 
שירות מילואים עם שובו לעבודה.

ג. המעביד יגבה מהביטוח הלאומי את כספי המילואים. היה והסכום שיתקבל מן המוסד לביטוח לאומי עולה על 
הסכום ששולם לעובד ולעובד שיפוצים, יקבל העובד או עובד השיפוצים את ההפרשים ממעבידו.

46. אש"ל 

יקבל מן המעביד  ועובד שיפוצים שיידרש ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל שלו עקב דרישת המעביד  א. כל עובד 
ארוחת בוקר, צהריים, ערב ולילה או תמורתם. 
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גובה התשלום הנ"ל יהיה בהתאם לשיעורי קצובת הכלכלה, תמורת ארוחות בוקר, צהריים, ערב ולילה, כפי שנקבעו 
בתקש"יר וכפי שמעודכנים ומפורסמים מעת לעת בידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. 

ב. נוסף על כך, כל עובד ועובד שיפוצים שיידרש ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל שלו עקב דרישת המעביד יקבל מן 
המעביד מקום לינה מתאים או תמורתו. 

ג. המעביד יקבע את מקום הלינה לעובד ולעובד שיפוצים, יאשר מראש את ההוצאה בגין הלינה, ויישא בתשלומה, 
בין אם באופן ישיר ובין אם בהשבת ההוצאה לעובד לפי קבלות. 

ד. עובד שיפוצים אשר יידרש ללון מחוץ למקום הלינה הרגיל שלו, כאמור בס"ק א', יהיה זכאי לקבל בגין ארוחות את 
הגבוה מבין שני התשלומים )לפי סעיף 66 או סעיף 46(.

47. שי לחג

פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, ייתן המעביד לעובדיו שי לחג.

ז. בטיחות וגיהות 

48. על המעביד והעובדים לקיים בקפדנות את כללי הבטיחות והגיהות.

49. המעביד יספק על חשבונו:

א. בגדים בעבודות מיוחדות וציוד הגנה;

ב. תנאי היגיינה לרבות שירותים, מקלחות, כיורים, פינות אוכל מסודרות, מים חמים ומים קרים;

ג. בדיקות רפואיות תקופתיות לפי החלטת רופא תעסוקתי;

ד. השתלמויות בהגשת עזרה ראשונה בהתאם לחוק.

ח. פיטורים והתפטרות

הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תינתן בכתב, בהתאם לחוק.   .50

יש להימנע משרירות לב בכל הנוגע לפיטורי עובדים.  .51

בטרם תתקבל החלטה על פיטורי עובד ועובד שיפוצים, יתקיים שימוע מסודר. העובד ועובד שיפוצים יקבל את הטעמים   .52
לפיטורים, שלושה ימים לפחות לפני השימוע. העתק מהודעת השימוע תישלח במקביל לוועד העובדים במקום העבודה, 

אם קיים. במועד השימוע יוכל העובד ועובד השיפוצים להעלות את טענותיו. 

החלטת הפיטורים תתקבל רק לאחר הליך השימוע.  .53

ט. זכויות עובדי שיפוצים

הוראות צו זה יחולו על עובד שיפוצים כהגדרתו בפרק ההגדרות לצו זה; ואולם בעניינים המפורטים בפרק זה יחולו על   .60
עובד שיפוצים הוראות פרק זה במקום הוראות הצו )למעט אם צוין בהן אחרת(.

שכר חודשי לעובד שיפוצים  .61

עובד שיפוצים יקבל שכר חודשי על פי טבלאות השכר כדלקמן: 

שכר לפי צו זהדרגה

14,350

25,100

35,550

45,800

56,000

62. קידום בדרגה לעובד שיפוצים 

הצדדים מסכימים כי הקידום בדרגות יהיה קידום אוטומטי על פי פז"מ ולפי המפורט להלן:

א. הקידום מדרגה 1 לדרגה 2 הוא אחרי 3 שנים;

ב. הקידום מדרגה 2 לדרגה 3 הוא אחרי 3 שנים;

ג. הקידום מדרגה 3 לדרגה 4 הוא אחרי שנתיים; 

ד. הקידום מדרגה 4 לדרגה 5 הוא אחרי שנתיים.
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63. קרן השתלמות לעובד שיפוצים

עובד שיפוצים בעל ותק של 3 שנים בענף השיפוצים בישראל, יהיה זכאי לקרן השתלמות מיד עם השלמת 3 שנות ותק 
בענף, בשיעורים שלהלן, מתוך השכר התעריפי:

2.5% - על חשבון מעביד

1% - על חשבון עובד

זכאותו של עובד שיפוצים לקרן השתלמות היא לפי הוותק שלו בענף בישראל, בלא קשר למועד חתימת צו זה. לדוגמה: 
עובד שבמועד כניסתו לתוקף של צו זה הוא בעל ותק בענף של 3 שנים ומעלה, יהיה זכאי לקרן השתלמות החל ממועד 

כניסתו לתוקף של צו זה. 

למרות האמור, תשלום לקרן השתלמות כאמור לעיל, יתבצע עם פניית העובד אל מעבידו בבקשה כי יפריש את הסכום 
הנ"ל לקרן השתלמות על שם העובד. כל עוד לא פנה העובד אל המעביד בבקשה כאמור, ישלם המעביד לעובד "חלף 
השתלמות" בסכום השווה ל–2.5% משכרו התעריפי בהתאם לדרגתו, כמפורט בטבלאות השכר לעובדי שיפוצים, ברוטו 

ונוסף על שכרו )אף אם שכרו גבוה מהשכר התעריפי בדרגתו(. 

פיטורים  פיצויי  ועניין, לרבות לעניין חישוב ערך השעה,  יהווה שכר לכל דבר  למען הסר ספק, התשלום האמור, לא 
וזכויות נוספות על פי דין. 

64. תוספת הכשרה לעובד שיפוצים

נוסף על כל הזכויות האמורות בצו, כל עובד שיפוצים שנשלח על ידי המעביד להכשרה מקצועית ב"מוסד מוכר", יהיה 
זכאי נוסף על השכר המגיע לו על פי צו זה ועם סיומו בהצלחה את ההכשרה והמצאת אישור מאת המוסד לסיומו 
כאמור, ל"תוספת הכשרה" בשיעור של 5% מגובה השכר המגיע לו; תוספת ההכשרה היא חלק משכרו הקובע של העובד 

לשם חישוב זכויותיו וחובותיו.

65. השאלת עובד שיפוצים

מעביד רשאי להשאיל עובד שיפוצים העובד אצלו למעביד אחר לתקופה קבועה ומוגדרת שסוכמה בין שני המעבידים 
העבודה  תקופת  ספק,  הסר  למען  )המשאיל(;  המקורי  המעביד  של  עובדו  בגדר  העובד  ייוותר  כזה,  במקרה  והעובד; 
הזמנית אצל המעביד השואל תיחשב לכל דבר ועניין תקופת ותק של העובד אצל מעבידו המקורי )המשאיל(. העובד 

יהיה זכאי בתקופת השאלתו לשכר ולתנאי עבודה הזהים לאלה שהיו משולמים לו ערב ההשאלה הזמנית.

66. תשלום הוצאות אש"ל לעובד שיפוצים

עובד שיפוצים יהיה זכאי לתשלום הוצאות אש"ל בסך 20 שקלים חדשים, בעבור כל יום עבודה )בין אם מלא ובין אם 
חלקי( שעבד אצל המעביד, והכל אלא אם כן סיפק המעביד לעובד, בגין אותו יום ארוחה. 

67. הוצאות נסיעה וזמן נסיעה לעובד שיפוצים

נוסף על תשלום הוצאות נסיעה כאמור בסעיף 43 דלעיל, עובד שיפוצים יקבל תשלום בעבור זמן הנסיעה ממקום מגוריו 
למקום העבודה או ממקום איסופו על ידי המעביד למקום העבודה, והכל אם מרחק הנסיעה בין שניהם יעלה על 50 ק"מ 

לכל כיוון. זמן הנסיעה העולה על האמור לעיל, ייחשב כחלק ממניין שעות עבודתו של העובד, כאמור בצו זה. 

68. רצף ותק העובד לעניין זכויות סוציאליות

בכל מקום שבו מפורטות בצו זה זכויות התלויות בוותק, הכוונה לוותק העובד בענף; מוסכם, כי עובד ששירת בצה"ל 
שירות צבאי חובה לרבות שירות לאומי, ייחשב מלכתחילה ותקו בשירות הנ"ל, חלק מוותקו הענפי לכל דבר ועניין, 

למעט לעניין גובה תשלום השכר ופיצויי הפיטורים. 

י. מהגרי עבודה ועובדים פלשתינים

"מהגר עבודה" - כהגדרת "עובד זר" בחוק עובדים זרים, התשנ"א-81991, למעט עובדים פלשתינים כאמור להלן. 

"עובד פלשתיני" - עובדים מהאזור ומשטחי עזה ויריחו, כהגדרתם בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

הוראות צו זה חלות על מהגרי עבודה ועובדים פלשתינים והן ייושמו בשוויון בין עובדים אלה ובין עובדים אחרים   .69
שיהיו  ככל  הדין,  מכוח  שיוצאו  או  המוצאים  נהלים  לרבות  דין  כל  להוראות  בהתאם  המחויבים  לשינויים  ובכפוף 

כאלה. 

מהגר עבודה ועובד פלשתיני יהיה זכאי לכל הזכויות - כספיות או אחרות - המפורטות בצו זה באותם סכומים ובאותם 
שיעורים כמו עובדים אחרים. 

__________
ס"ח התשנ"א, עמ' 112.  8
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בלי למעט מהעיקרון האמור לעיל, במקרים שבהם תהיה קיימת מניעה, מכוח נסיבות חיצוניות אובייקטיביות שאינן   .70
תלויות בצדדים או שמקורן בהוראה שבדין, להחלת איזו מהזכויות לפי צו זה על מהגרי עבודה ועובדים פלשתינים, 
תמונה ועדת פיקוח אשר תקבע מנגנון אחר לשם הסדרת העניין להקניית הזכות ו/או לתשלום הזכות או שווה ערך לה. 
קיומה של מניעה כאמור לא ימעט מן החובה כלפי מהגר העבודה ו/או עובד פלשתיני לתשלום שווה ערך ובאותה עלות 

של הזכות שקמה מניעה כאמור לשלמה. 

בלי לגרוע מהאמור בסעיף 69 לעיל, שיעור ההפקדות המינימלי שנקבע בדין לעניין מהגרי עבודה וכפי שיעודכן מעת   .71
לעת )העומד נכון למועד חתימת צו זה על 700 שקלים חדשים(, יבוא על חשבון ההפקדות לפנסיה, לפיצויים ולקרן 

השתלמות המתחייבות על פי צו זה, והכל בכפוף לכל דין.

תשלום בעבור עובד פלשתיני יבוצע באמצעות שירות התשלומים של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה בהתאם   .72
ובכפוף להוראות כל דין.

למען הסר ספק, בביצוע תשלום כמפורט לעיל, יצא המעביד ידי חובתו, והכל בכפוף למילוי הוראות הצו והדין.   .73

אין בהוראות צו זה כדי לפגוע בהוראות כל דין החל בעניינם של מהגרי עבודה ו/או עובדים פלשתינים.   .74

כ"ג בתמוז התש"ע )5 ביולי 2010(
)חמ 3-107(

בנימין בן אליעזר   

שר התעשייה המסחר והתעסוקה   

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן

לפי תקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ""ב-1982

בזה רשימת ההיתרים  וסימן השגחה(, התשמ"ב-11982, מתפרסמת  )תו–תקן  13)ג( לתקנות התקנים  בהתאם לתקנה   
לסמן מצרכים בתו–תקן, שנתן מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11)ב( לחוק התקנים, התשי"ג-21953:

תאריך מתן 
ההיתר

מספר 
המצרך שלגביו ניתן ההיתרשם בעל ההיתרההיתר

16.12.0951895 LG ARCELIK KLIMA SANAYI

VE TICARET A.S - טורקיה 

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה

אליהו זלמן ובניו תעשיית צנורות 16.12.0948554

בע"מ

צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר ובלא תפר 
לשימוש במערכות אוטומטיות )מתזים( לכיבוי אש

מערכות צנרת רב שכבתית למיתקני מים חמיםגולן מוצרי פלסטיק בע"מ16.12.0948384

16.12.0947595WOXI JINYANG METAL 
  PRODUCTS CO LTD - סין

פלדה לדריכת בטון: גדילים

מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: חדש פלסט - חכם שושנה16.12.0946661

מובלים כפיפים שאינם כבים

מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: חדש פלסט - חכם שושנה16.12.0950185

מובלים כפיפים כבים

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות יהושע נוי - פולי מור הנדסה16.12.0942870

בדיקה

מערכות צנרת רב שכבתית למיתקני מים חמיםמצרפלס תעשיות בע"מ16.12.0951570

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1591.

2  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.
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מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות נעמן מעליות הרכבה ושווק בע"מ16.12.0950611

הידראוליות

עיריית רמלה - מחלקה לפיתוח 16.12.0942433
ותשתיות תיירים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 
ולתפעול

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה עיריית מגדל העמק16.12.0944893
ולתפעול

חומרי פלסטיק ומוצרים ומרכיביהם העשויים פלסטיק, FORMASTER S.A - פולין16.12.0947644
הבאים במגע עם מזון ומשקאות

מחיצות וחיפויי גבס: רכיבי שלד לא–נושא מפח פלדהאיסכור שירותי פלדות בע"מ20.1.1049802

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: אקסטל בע"מ20.1.1053223

פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו–6063 

דרישות כלליות

הארגז תעשיות בע"מ - תעשיות 20.1.1053234
מבנים

חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות חברת מ. וויסבורד ובניו בע"מ20.1.1053208

לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות חברת מ. וויסבורד ובניו בע"מ20.1.1053209

לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות 

תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות חברת מ. וויסבורד ובניו בע"מ20.1.1053210

לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות 

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: ס.ה.ל - אלובין בע"מ20.1.1053230

פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו–6063 

- דרישות כלליות

חלונות: חלונות אלומיניוםמיפרומאל מיגון בע"מ20.1.1049346

חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ביטחון מיפרומאל מיגון בע"מ20.1.1049498

פנימיים במרחבים מוגנים

20.1.1053218 FAGOR BRANDT SAS
 - FACTORY OF VENDOME

צרפת

בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים 

דומים - דרישות מיוחדות לכיריים, למשפתים, לתנורי 

אפייה ולמכשירים דומים נייחים לבישול

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: שרמר תעשיות אלומיניום )1993( בע"מ20.1.1053227

פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו–6063 

- דרישות כלליות

פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: פרופאל בע"מ20.1.1053229

פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו–6063 

- דרישות כלליות
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פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: קליל תעשיות בע"מ20.1.1053222

פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגת 6060 ו–6063 

- דרישות כלליות

קדמני תעשיות בלוקים בע"מ - 20.1.1053312
מפעלי עבלין

בלוקי בטון: בלוקי קיר

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים תעשיות עסאף בסאם ובניו בע"מ20.1.1048698
- דרישות ובדיקות

20.1.1053220 - ELECTROLUX ITALY SPA
איטליה

בטיחות מכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים 
דומים - דרישות מיוחדות לכיריים, למשפתים, לתנורי 

אפייה ולמכשירים דומים נייחים לבישול

אבזרי יציקת ברזל חשילה לחיבור צינורות יצרן: מנדלסון - ש. בר בע"מ20.1.1047173

 LANGFANG PANNEXT PIPE FITTING CO.

LTD

כימיקלים לטיפול במים במיועדים לשתייה: ברזל דשנים וחומרים כימיים20.1.1050925
תלת–כלורי

צינורות מפוליאתילן מחוזק בפלדה בעלי דופן מבני, אברות תעשיות בע"מ23.2.1049277
לתיעול ולביוב תת–קרקעיים

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה א.א. התקנות ואחזקות מיתקני משחק23.2.1048200
ולתפעול

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: אלון שערים סקיורטי גייט בע"מ23.2.1047889
דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, דלתות 

וחלונות

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: אלטרון בע"מ23.2.1042615
דרישות מיוחדות בעבור מערכות הינע לשערים, 

דלתות וחלונות

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות גרין פוינט פתרונות חיפוי בע"מ46418
בדיקה

מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים מפוליאתילן DERIPLAST SPA - איטליה23.2.1047533

להספקת מים: התאמת המערכת לייעודה

תמיסת אוריאה מימית לחיזור פליטות של תחמוצות דשנים וחומרים כימיים בע"מ23.2.1050745

חנקן ממנועי דיזל: דרישות איכות

23.2.1047137WEI HAI HONGLIN 
ELECTRONICS CO. LTD - סין

תקעים ובתי–תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: 

תקעים ובתי–תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר 

- דרישות כלליות

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה מיתקן גן23.2.1046606

ולתפעול

כימיכלור )2005( שיווק כימיקלים 23.2.1048366
בע"מ

כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן 

הידרוקסידי

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים סט ממ"ד בע"מ23.2.1053488

- דרישות ובדיקות
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תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות קינג בוקס בע"מ23.2.1054517

לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ש.ח.ר אסיסטנס בע"מ23.2.1045119
ולתפעול - תחזוקה בעיריית חולון

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה מאדיקה ספורט איכות בע"מ23.2.1048190

ולתפעול - תחזוקה במועצה מקומית פרדסייה

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות שעשועים וספורט בע"מ23.2.1054421

בדיקה נוספות לסחרחרות - להתקנה בלבד

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות שעשועים וספורט בע"מ23.2.1054420

בדיקה נוספות למגלשות - להתקנה בלבד

תמוז החברה המרכזית למיתקני 23.2.1047914
משחקים בע"מ

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה 
ולתפעול - תחזוקה בעיריית חיפה

ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטייםבי.ג'י )ישראל( טכנולוגיות בע"מ23.2.1049890

תעשיות חרושת חומרי נפץ )1997( 17.3.1050453
בע"מ

תמיסת אוריאה מימית לחיזור פליטת של תחמוצות 
חנקן ממנועי דיזל: דרישות איכות

נתרןאלקטרו כלור תעשיות כימיות בע"מ17.3.1051026 לשתייה:  המיועדים  במים  לטיפול   כימיקלים 
תת–כלוריתי

מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים בניאס בע"מ במביפלסט בע"מ17.3.1047752
מפוליאתילן להספקת מים: התאמת המערכת לייעודה

מערכות סולריות לחימום מים מאיצי חימוםגרוף תעשיות בע"מ17.3.1048611

כימיכלור )2005( שיווק כימיקלים 17.3.1048650
בע"מ

כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן 

תת–כלורתי

מ.ר. חומרים בנין והובלות ע"מ 17.3.1055074

)לשעבר: מיכאל רחמים(

בלוקי בטון: בלוקי קיר

שמן זיתמכוורת יד מרדכי שטראוס בע"מ17.3.1044431

מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים נטפים בע"מ - יפתח17.3.1051788

מפוליאתילן להספקת מים: התאמת המערכת לייעודה

עדנאן אמארה מפעל לייצור בלוקים 17.3.1055034
בע"מ

בלוקי בטון: בלוקי קיר

מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים פלעד ח.י. תעשיות בע"מ17.3.1055131

מפוליאתילן להספקת מים: התאמת המערכת לייעודה

מגבות ניירשניב תעשיות נייר בע"מ17.3.1048857

נייר טואלטשניב תעשיות נייר בע"מ17.3.1048858

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות א.ד. ריהוט ומיתקנים בגן בע"מ21.4.1056009

בדיקה - להתקנה בלבד
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מיתקני משחקים: דרישות בטיחות  נוספות ושיטות א.ד. ריהוט ומיתקנים בגן בע"מ21.4.1056010
בדיקה נוספות לנדנדות תלויות - להתקנה בלבד

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות  נוספות ושיטות א.ד. ריהוט ומיתקנים בגן בע"מ21.4.1056011
בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמיתקני נענוע - 

להתקנה בלבד

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דיאיי טכנולוגיות בע"מ21.4.1055141
דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים

טמבור בנייה - קשת מפעל אבקות 21.4.1054514
בע"מ

דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות

מחיצות וחיפויי גבס: לוחותטמבורד מוצרי גבס בע"מ21.4.1052113

עמיד למים

מחיצות וחיפויי גבס: לוחותטמבורד מוצרי גבס בע"מ21.4.1052114

עמיד לאש

מחיצות וחיפויי גבס: לוחותטמבורד מוצרי גבס בע"מ21.4.1052115

לוח רגיל

ושיטות מאדיקה ספורט איכות בע"מ21.4.1056013 כלליות  בטיחות  דרישות  משחקים:  מיתקני 
בדיקה - להתקנה בלבד

מנורות: מנורות גומחהמשה שאלתיאל בע"מ21.4.1055957

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות משיק מעליות )מוניטור(21.4.1044902

חשמליות

מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות משיק מעליות )מוניטור(21.4.1053511

יסוד

פלגל תעשיות פלסטיק אגודה 21.4.1050522
שיתופית חקלאית בע"מ

מערכות צנרת פלסטיק - צינורות ואבזרים 
מפוליאתילן להספקת מים: התאמת המערכת לייעודה

סדרה פלסאון בע"מ21.4.1053317 גזיים:  דלקים  להובלת  טמונה  פוליאתילן  צנרת 
מטרית - אבזרים

מאסף מפלסטיק להתקנה ברצפהצינור וברז שיווק בע"מ21.4.1053877

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת רחובותש.מ יוניברס אלקטרוניקס בע"מ21.4.1052326

21.4.1048375NINGBO XUANSHI 
 ELECTRONICS CO. LTD - סין

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: 
דרישות ייחודיות למתאמים

מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות שעשועים וספורט בע"מ21.4.1056016

בדיקה - להתקנה בלבד

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה אלו את ניצן12.5.1056522
ולתפעול - תחזוקה בבית שמש

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה אלו את ניצן12.5.1050103
ולתפעול  - תחזוקה בעיריית בני ברק

לתחזוקה אורי ורדי12.5.1056525 לפיקוח,  להתקנה,  מדריך  משחקים:  מיתקני 
ולתפעול  - תחזוקה בשורשים
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בלוקי בטון: בלוקי קירבלוקי אדומים הובלות וסחר בע"מ12.5.1050813

מגבות נייר - WYPALLחוגלה קימברלי בע"מ - נהריה12.5.1056513

נייר טואלט - מולטחוגלה קימברלי בע"מ - נהריה12.5.1056514

נייר טואלט - שמורת הטבעחוגלה קימברלי בע"מ - נהריה12.5.1056515

נייר טואלט - SCOTTחוגלה קימברלי בע"מ - נהריה12.5.1056516

כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - חרשת כבלים מסילות בע"מ12.5.1056467

דרישות מינימום

כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות חרשת כבלים מסילות בע"מ12.5.1056467

מינימום

כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - מוסרות בע"מ12.5.1056469

דרישות מינימום

כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מוסרות בע"מ12.5.1056470

מינימום

הערה: פירוט הדגמים של המוצרים שלגביהם ניתנו ההיתרים נמצא במשרדי מכון התקנים. 

ב' בתמוז התש"ע )20 ביוני 2010(
)חמ 3-2156(  

                                                                          דניאל גולדשטיין
                                                                                                 המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו–תקן
לפי תקנות התקנים )תו–תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב-1982

התקנים,  לחוק  11)ב(  לסעיף  ובהתאם  התשמ"ב-11982,  השגחה(,  וסימן  )תו–תקן  התקנים  לתקנות  14)ג(  לתקנה  בהתאם 
התש"יג-21953, אני מודיעה כי בוטל תוקפם של ההיתרים המפורטים להלן, לסמן מצרכים בתו–תקן וההיתרים האמורים נמחקו 

מרשימת ההיתרים:

המצרךמספר היתרהיצרן

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות 9215אגמו בע"מ
מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול 

מיטלטלים דומים

 גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה45698
לא מתכתי

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות 36609או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ
מיוחדות למכשירי חימום ומכשירים דומים

מכשירי חשמל לחימום נוזלים: מכשירים לחימום מים 43635
ולהרתחתם

מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות35749אור עד מהנדסים )1987( בע"מ

מעליות נוסעים ומעליות משא - מעליות חשמליות34118א. לביא מעליות בע"מ

מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא - מעליות הידראוליות39286

1  ק"ת התשמ"ב, עמ' 1591.

2  ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34.
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מעליות נוסעים ומעליות משא2038א. צום בע"מ

מעליות נוסעים ומעליות משא2456אינטר אפ מעליות

חלונות אלומיניום16342אל-מור חן בע"מ

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות 50516אלקטרו חנן בע"מ
מיוחדות לתנורים לחימום חדרים - קורן

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות 50517
מיוחדות לתנורים לחימום חדרים - מפזר חום

בלוקי בטון: בלוקי קיר23593אמארה עדנאן מתקאל

מעליות נוסעים ומעליות משא31209אמיקופ מעליות בע"מ

מוטות )פרופילי( אלומיניום7685אקסטל בע"מ

אלמנטים ומערכות מבטון טרום14385אשקובית חברה לבניה מתועשת בע"מ

ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים19184אשקלית כמיפרוד בע"מ

ציפוי מרקם על בסיס פולימרים סינתטיים39473

פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות 44447בית המיגון - א.א. דלתות
ובדיקות

צינורות פוליאתילן מצולב מחוזק באלומיניום להספקת מים 16842גולן מוצרי פלסטיק בע"מ
קרים וחמים - שם המותג "מולטיגול"

אבזרים מסגסוגת נחושת לצנרת לחץ מפלסטיק למערכות 26784
להספקת מים קרים וחמים: אבזרי לחיצה בעלי שרוול לחיצה 

)MG - מולטיגול(

מעליות נוסעים ומעליות משא2358גזית מעליות אמינות בע"מ

מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הידרוליות14759גימא מעליות בע"מ

מעליות נוסעים ומעליות משא17117גלופאר מעליות בע"מ

תקעים ובתי–תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים 38054ג'ינו תעשיות בע"מ
ובתי תקע חד–מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליות

מדיחי כלים חשמליים13260דיאיי טכנולוגיות בע"מ

דיוק אנרגיה אגודה שיתופית חקלאית 
בע"מ

מחיצות וחיפויי גבס: רכיבי שלד לא–נושא מפח פלדה23810

חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום44610הארגז בע"מ - תעשיות מבנים

הכוכב חברה לתעשיות מגופי מתכת 
)1987( בע"מ

שסתומים הידרוליים36118

תיבות חיבורים למיתקני חשמל: תיבות פלסטיק17771חברת מ. וויסבורד ובניו בע"מ

תיבות חיבורים למיתקני חשמל: תיבות פלסטיק42542

תיבות חיבורים למיתקני חשמל: תיבות פלסטיק42543

צלחת רתימה 50 גורר תומך7344חיים קליין ובניו בע"מ

כבלי פלדה לשימוש כללי ולמעליות10785חרשת כבלים מסילות בע"מ

מעליות נוסעים ומעליות משא2149טיב מעליות
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טים חברה ישראלית לתעשיות אלומיניום 
בע"מ

פרופילי אלומיניום: גימור הפרופילים על בסיס צבע אבקה21810

טיסנקרופ מעליות ישראל, שותפות 
מוגבלת

מעליות נוסעים ומעליות משא1282

מנורות גומחה47011טכנולייט בע"מ
KING LIGHT יצרן  -

מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב 50104טליתמכר )2005( בע"מ
והולכי רגל -  דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות

 TEXT TRADING 20 )PTY( LTD T/A 
ECONO HEAT - סין                 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות 50667
מיוחדות לתנורים לחימום חדרים

מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא - מעליות הידרוליות39698ירטל מעליות בע"מ

מעליות נוסעים ומעליות משא1437ישראליפט )תעשיות( 1972 בע"מ

מעליות נוסעים ומעליות משא21038כהן מעליות בע"מ

מעליות נוסעים ומעליות משא1536כפיר מעליות תעשיות )1996( בע"מ

תיבות חיבורים למיתקני חשמל: תיבות פלסטיק24989מגלן פלסטיקה בע"מ

פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות ושיטות בדיקה19074מולטילוק טכנולוגיות בע"מ

כבלי פלדה לשימוש כללי ולמעליות13966מוסרות בע"מ

בלוקי קיר עשויים בטון2343מוצרי אספלט ואבן בנגב בע"מ

ריהוט: רהיטי מטבח10453מטבחי לוגת 2003 בע"מ

בלוקים: בלוקי קיר עשויים בטון14806מ.א. אבני הנגב בע"מ

בלוקי בטון: בלוקי קיר37571

מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הידרוליות17466מעליות קידמת 2000 )1979( בע"מ

צינורות מפוליאתילן מוצלב מחוזק באלומיניום להספקת מים 7600מצרפלס תעשיות בע"מ
קרים וחמים

אבזרים מסגסוגת נחושת לצנרת לחץ מפלסטיק למערכות 22124
להספקת מים קרים וחמים: אבזרי לחיצה בעלי אום הצמדה 

מתוברגת

אבזרים מסגסוגת נחושת לצנרת לחץ מפלסטיק למערכות 26869
להספקת מים קרים וחמים: אבזרי לחיצה בעלי שרוול לחיצה

מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא חשמליות14184משיק מעליות )מוניטור( 

מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הידרוליות42779

רהיטי אחסנה מעץ10011משכל בע"מ

מעליות נוסעים ומעליות משא8299ניסים סתיו מעליות ושינוע בע"מ

מעליות נוסעים ומעליות משא - מעליות חשמליות35490נעמן מעליות הרכבה ושווק בע"מ

מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא - מעליות הידרוליות46523
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שיתופית  אגודה  השקיה  ג'יין  נען-דן 
חקלאית בע"מ-דן

ציוד חקלאי להשקיה - מתזי השקיה7236

ציוד חקלאי להשקיה - ממטרות סובבות11329

ציוד חקלאי להשקיה - ממטרות סובבות13858

קוצבי זמן לתאורת חדרי מדרגות, להפעלת מחממי מים 23512סופקו אינטרנשיונל בע"מ
חשמליים ומזגני אוויר

קוצבי זמן לתאורת חדרי מדרגות, להפעלת מחממי מים 40228
חשמליים ומזגני אוויר

מוטות )פרופילי( אלומיניום7453ס.ה.ל - אלובין בע"מ

אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורותSIAM FITTINGS LTD20298 - תאילנד

רהיטי אחסנה מעץ14227סמל פרפקטו בע"מ

מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא הידרוליות16313על-רד הנדסת מעליות )1992( בע"מ

 FAGOR BRANDT SAS FACTORY
OF VENDOME - צרפת

תנורי חשמל לשימוש ביתי: לאפייה, בישול, צלייה11687

מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה48379

לוחות העשיויים מוצרי עץ ומחופים בחיפוי מעוצב מחדש 21423פורמקס תעשיות עץ בע"מ
העשוי לוחות וגלילים דפופים תרמוסטטיים לקישוט

מוטות )פרופילי( אלומיניום18075פרופאל בע"מ

 COLGATE PALMOLIVE SAS
- יוון

נוזל על בסיס חומרים פעילי שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי 27615
אוכל

מעליות נוסעים ומעליות משא20346קונסיס בע"מ
- מעליות חשמליות

מעליות: מעליות נוסעים ומעליות משא 20347
- מעליות הידרוליות

תיבות חיבורים למיתקני חשמל: תיבות פלסטיק23041קינג בוקס בע"מ

מוטות )פרופילי( אלומיניום7423קליל תעשיות בע"מ

תקעים ובתי תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים עד 16 אמפר19338רומלוקס בע"מ

מעליות נוסעים ומעליות משא2272שחק מעליות וסוכנויות בע"מ

מנורות: מנורות לתאורת כבישים ורחובות34594שטייניץ הנדסת תאורה )1996( בע"מ

מעליות נוסעים ומעליות משא1310שינדלר נחושתן מעליות בע"מ

מוטות )פרופילי( אלומיניום15718שרמר תעשיות אלומיניום )1993( בע"מ

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות 50537תעשיות מתכת מולדת
מיוחדות לתנורים לחימום חדרים

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות ELECTROLUX ITALY SPA14248 - איטליה
מיוחדות למכשירי בישול נייחים, משפתים, תנורי אפייה 

ומכשירים דומים

ח' בתמוז התש"ע )20 ביוני 2010(
)חמ 3-2156(  

                                                                          דניאל גולדשטיין
                                                                                                 המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

אקסגלובל בע"מ 
)ח"פ 51-393373-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2010 לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן מן, 

ת"ז 012329686, מרח' ויתקין 44, חיפה, למפרק החברה.

חנן מן, מפרק

נתן גלבוע בע"מ 
)ח"פ 51-052645-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2010 לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
אסתר  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

סימון, ת"ז 07132533, מרח' בית חורון 6, רמת גן, למפרקת החברה.

אסתר סימון, מפרקת

קבוצת סאר אסגרד בע"מ 
)ח"פ 51-369139-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2010 לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קלאודיו 

קמין, ת"ז 12638458, מקיבוץ דפנה, למפרק החברה.

קלאודיו קמין, מפרק

דטה דינמיקס 2008 בע"מ 
)ח"פ 51-411875-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2010 לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל 

נורמן, ת"ז 004094744, מרח' תובל 23, רמת גן, למפרק החברה.

שמואל נורמן, מפרק

ג.ד. הכוכבים בע"מ 
)ח"פ 51-256504-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2010 לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
ריצ'רד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 
גרסין, ת"ז 15670201, מרח' יהלום 88, שערי תקוה, למפרק החברה.

ריצ'רד גרסין, מפרק

סלולק בע"מ 
)ח"פ 51-384174-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 21.7.2010 לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנן מן, 

ת"ז 012329686, מרח' ויתקין 44, חיפה, למפרק החברה.

חנן מן, מפרק

פיקאסו - שטיחים באמנות מקיר לקיר בע"מ 
)ח"פ 51-283367-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2010 לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
ולמנות את אלברט  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
ירושלים,   ,4/10 פררה  אברהם  מרח'   ,067776252 ת"ז  חסידים, 

למפרק החברה.

אלברט חסידים, מפרק

המימד החמישי אחזקות )1997( בע"מ 
)ח"פ 51-244258-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2010 לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה  התקבלה 

קאול, ת"ז 741397, מרח' היוגב 5, רמת השרון, למפרק החברה.

יצחק קאול, מפרק
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קופי וואן טיים בע"מ 
)ח"פ 51-279819-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 22.7.2010 לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון אלהרר, 

ת"ז 23949175, ממושב חגור, מיקוד 45870, למפרק החברה.

רון אלהרר, מפרק

עיצובים בשפע בע"מ 
)ח"פ 51-329491-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2010 לאחר שכל החברים 
מראש,  ימים   21 של  מוקדמת  הודעה  לקבל  זכותם  על  ויתרו 
ולמנות את אלברט  התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון 
ירושלים,   ,4/10 פררה  אברהם  מרח'   ,067776252 ת"ז  חסידים, 

למפרק החברה.

אלברט חסידים, מפרק

יוברט השקעות בע"מ

)ח"פ 51-129353-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.7.2010, התקבלה החלטה 
ממשרד  דולב,  חן  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
גולדבפרב, לוי, ערן, מאירי, צפריר ושות' - עורכי דין, רח' ויצמן 

2, קומה 22, תל אביב 64239, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חן דולב, עו"ד, מפרק

אלון - גיא בע"מ

)ח"פ 51-166530-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2010, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוריה בן עמי-תמיר, 
מרח' הבוסתן 35, הרצליה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מוריה בן–עמי תמיר, עו"ד, מפרקת

אחווה אינסטלציה בע"מ

)ח"פ 51-265792-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון, ולמנות 

את מתתיהו לובל, מרח' חנקין 24, רעננה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מתתיהו לובל, מפרק

גוש 6765 חלקות 125, 124 בע"מ

)ח"פ 51-025491-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון, ולמנות 

את עו"ד זיו פרי, מרח' פייבל 4, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

זיו פרי, עו"ד, מפרק

בכר יוכלמן התקנות רכב 2004 בע"מ

)ח"פ 51-348440-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
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של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרת כושר פירעון, ולמנות את 
עו"ד אליהו עמר, מרח' הרברט סמואל 59, חדרה 38202, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אליהו עמר, עו"ד, מפרק

איי טו זי סחר בינלאומי בע"מ
)ח"פ 51-430550-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי כהן, משד' שאול 

המלך 8, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שי כהן, עו"ד, מפרק

בית ברחוב דיזינגוף 336 בע"מ
)ח"פ 51-005594-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 8.3.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מרדכי גלוסקה, מרח' אבא 

הלל 15, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מרדכי גלוסקה, עו"ד, מפרק

מסנני א.ל. ייצור וסחר )1986( בע"מ
)ח"פ 51-111432-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2010, התקבלה החלטה 

לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מוריה בן עמי-תמיר, 
מרח' הבוסתן 35, הרצליה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מוריה בן עמי-תמיר, עו"ד, מפרקת

צ'ונצ'ין חלקי חילוף בע"מ
)ח"פ 51-390922-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 20.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי שץ, מרח' תובל 

11, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אבי שץ, מפרק

מ.מ. משווקים מורשים בע"מ
)ח"פ 51-245056-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדעון כהן, מ"ר 12734, 

מרח' ז'בוטינסקי 33, רמת גן, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

גדעון כהן, עו"ד, מפרק

אהוד וולפוביץ - יועצים בע"מ
)ח"פ 51-321941-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15.7.2010, התקבלה החלטה 
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לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון, ולמנות 
את עו"ד חדווה וולפוביץ, מרח' נעמי 1, חיפה, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

חדווה וולפוביץ, עו"ד, מפרקת

ר.ה.ש עסקי מזון בע"מ
)ח"פ 51-322369-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.7.2010, התקבלה החלטה 
גלמן, ממשרד  ולמנות את עו"ד צבי  לפרק את החברה מרצון 
עו"ד אריאל שמר ושות', רח' דניאל פריש 3, תל אביב, למפרק 

החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

צבי גלמן, עו"ד, מפרק

אופטימיסט בע"מ
)ח"פ 51-240188-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 5.7.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף הראל, ת"ז 7897507, 

מרח' הכרמל 9, כפר סבא, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יוסף הראל, מפרק

חלקה 182 בגוש 10041
)ח"פ 51-039953-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 6.6.2010, התקבלה החלטה 

לוונטהל,  ידידיה  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
מרח' ויצמן 2, תל–אביב-יפו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ידידיה לוונטהל, עו"ד, מפרק

ארטפיי בע"מ
)ח"פ 51-400010-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלנתן נתן, ת"ז 059833988, 

מרח' וינגייט 15, רעננה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

אלנתן נתן, מפרק

סי.איי. אמרלד בע"מ
)ח"פ 51-396546-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 1.6.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון עם הצהרה על כושר פירעון, ולמנות 
את עו"ד יניב חריר, מרח' ברנר 1/1, קרית אונו, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יניב חריר, עו"ד, מפרק

צ'יק צ'אק צ'יקן בע"מ
)ח"פ 51-319843-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 17.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי זיגדון, מרח' 

ההסתדרות 26, פתח תקוה, למפרק החברה.
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלומי זיגדון, עו"ד, מפרק

עוז משקאות בע"מ
)ח"פ 51-396407-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.5.2010, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי זיגדון, מרח' 

ההסתדרות 26, פתח תקוה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שלומי זיגדון, עו"ד, מפרק

עידן את נדב )טופ רהיט( בע"מ
)ח"פ 51-283025-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המנין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.6.2010, התקבלה החלטה 
מרח'  אלוני,  מאיר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  לפרק את החברה 

אילת 1, טבריה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מאיר אלוני, עו"ד, מפרק

סימפל אי אם פיתוח תוכנה בע"מ 
)ח"פ 51-413264-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 

הנ"ל תתכנס ביום 19.9.2010 בשעה 9.00, במשרדי המפרק, רח' 
נחלת בנימין 52, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

                                               יריב דוידוביץ, מפרק

סנג סטון בע"מ 
)ח"פ 51-378543-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 14.9.2010 בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' ז'בוטינסקי 
155, בית נח, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

פנחס זנדר, עו"ד, רו"ח, מפרק

AMD (EMEA) LTD.
)חברת חוץ 56-002384-8(

 הודעה בדבר בקשה לגריעת חברת חוץ ממרשם
החברות בישראל

להיגרע  מבקשת  הנ"ל  החברה  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
מכך  נפגע  עצמו  את  שרואה  מי  בישראל.  החברות  ממרשם 
של  רישומה  לגריעת  מתנגד  הוא  כי  הודעה  לשלוח  מוזמן 
החברה האמורה, למען באי כוח החברה בכתובת: אצל הרצוג, 
פוקס, נאמן ושות', בית אסיה, רח' ויצמן 4, תל אביב, וזאת בתוך 

30 ימים ממועד פרסום הודעה זו.

פאינה מדזונסקי     תומס ג' סייפרט      ג' מייקל וולמס

דירקטורים

אריה מרכז קניות בע"מ
)ח"פ 51-180848-7(

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד שני

על פי החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, בתיק פש"ר 
9001/06, אני מכריז על חלוקת דיבידנד שני לנושים הרגילים 

של החברה בשיעור של כ–12% מסכום נשייתם.

 45 בתוך  תביעתו  את  יגיש  זו  החלטה  על  החולק  נושה 
ימים מיום פרסום הודעה זו או עד תאריך מאוחר יותר שיקבע 

בית המשפט.

אם לא ייעשה כן יחולק הדיבידנד לנושים בהתאם לאמור 
לעיל.

אלי חביב, עו"ד, מפרק


