
רשומות

ילקוט הפרסומים

6414		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.   צו	הרחבה	בענף	המלונאות	לפי	חוק	הסכמים	קיבוציים

6434		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.   הודעות	על	מינוי	חשבים	מלווים	לפי	תקנות	שירותי	הדת	היהודיים

  הסמכה	לפי	פקודת	בריאות	העם	וחוק	חומרים	מסוכנים	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		6435

6435		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   רשימת	היתרים	לסמן	מצרכים	בתו–תקן	.

6438		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	הודעה	על	מחיקת	היתרים	לסמן	מצרכים	בתו–תקן	. 	

  הודעה	בדבר	הכנת	תכנית	לתשתית	לאומית	מס'	תת"ל/13ד'	-	מסילת	העמק	בקטע	נחל	עדשים	-	מרחביה	.	.	.	.		6439

   הודעה	בדבר	הכנת	תכנית	לתשתית	לאומית	ותנאים	למתן	היתרים	בתקופת	ביניים	מס'	תת"ל/46	-	השלמת
6440		.	.	.	.	.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	כביש	7	מערב	.

6442		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   הודעה	בדבר	רכישת	קרקעות	לצורכי	ציבור.

6443		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   הודעות	מאת	הציבור..

6463		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   דוחות	שבועיים	של	בנק	ישראל.

7 בספטמבר 2011 6291 ח' באלול התשע"א

                              עמוד

 



ילקוט הפרסומים 6291, ח' באלול התשע"א, 7.9.2011 6414

צו הרחבה בענף המלונאות
לפי	חוק	הסכמים	קיבוציים,	התשי"ז-1957

תורחב	תחולתן	של	 כי	 אני	מצווה	 -	החוק(,	 )להלן	 קיבוציים,	התשי"ז—11957	 לחוק	הסכמים	 	25 סעיף	 לפי	 בתוקף	סמכותי	
הוראות	ההסכם	הקיבוצי	הכללי	שבין	התאחדות	בתי	המלון	בישראל	לבין	הסתדרות	העובדים	הכללית	החדשה,	הסתדרות	עובדי	
כמפורט	 	,7003/2011 הקיבוצים	 ההסכמים	 בפנקס	 שמספרו	 	,)2010 בדצמבר	 	23( התשע"א	 בטבת	 ט"ז	 מיום	 והמלונאות,	 האירוח	

בתוספת	וכי	ההוראות	האמורות	יחולו	על	כל	העובדים	והמעבידים	בענף	המלונאות	בישראל.

צווי	ההרחבה	להסכמים	בענף	 כל	 זה	—	בטלים	 צו	 פרסומו	של	 ביום	 כי	החל	 לחוק	 	31 לסעיף	 מודיע	בהתאם	 אני	 כן	 כמו	
המלונאות.

תוספת

רחבות המו ראות	 ההו

מס'	הסעיף
בהסכם

פרק ראשון: כללי

צו	זה	מבטל	את	תוקפם	של	הצווים	הקודמים	החל	במועד	פרסומו	ואילך. 	.2

כל	עובד	שיתקבל	לעבוד	החל	במועד	פרסום	הצו	ואילך	—	יחולו	עליו	אך	ורק	הוראות	צו	זה. 	.3

עובד	שהחל	לעבוד	לפני	מועד	הפרסום	של	צו	זה	יחולו	עליו	ההוראות	האלה: 	.4

עד	למועד	הפרסום	יחולו	עליו	הוראות	הצווים	הקודמים; 	4.1

החל	במועד	הפרסום	של	צו	זה	ואילך	יחולו	עליו	רק	הוראות	צו	זה. 	4.2

בכל	מקרה	של	סתירה	בין	הוראות	צו	זה	להוראות	הצווים	הקודמים	יגברו	הוראות	צו	זה. 	.5

פירושים ומונחים 	.6

בצו	זה	מילים	המתייחסות	למין	זכר	כוונתן	גם	למין	נקבה	ומילים	המתייחסות	למספר	יחיד	כוונתן	גם	למספר	רבים,	 	6.1
וכן	להפך,	אלא	אם	כן	צוין	אחרת	במפורש.

מונחים	בתוכן	הצו: 	6.2

"הסכם	זה"	-	הסכם	קיבוצי	כללי	משולב	ומעודכן	לתאריך	23/12/2010;

"בית	מלון/מלון/מעביד"	-	בית	מלון,	פנסיון,	בית	הארחה	וכפר	נופש	על	כל	מחלקותיו	לרבות	מסעדות	ובארים	של	
המלון.

משרדים	מרכזיים	של	רשתות	בתי	מלון	או	חברות	מלונאות	אשר	ביום	21.12.80	חל	עליהם	הסכם	קיבוצי	כללי	
בענף	המלונאות.

המלון	 בתי	 רשתות	 של	 ההזמנות	 ומרכזי	 המרכזיים	 המשרדים	 על	 זה,	 הסכם	 יחול	 	23/12/2012 ביום	 החל	
שעליהם	חל	ההסכם	הקיבוצי	הכללי	בענף	המלונאות;

"עובד"	-	עובדי	בתי	מלון	וכן	עובדי	משרדים	מרכזיים	של	רשתות	בתי	מלון	או	חברות	מלונאות	אשר	חל	עליהם	
ההסכם	הזה;

"עובד	קבוע"	-	כל	עובד	אשר	סיים	24	חודשי	עבודה	במלון;

"עובד	זמני"	-

	תקופת	הזמניות	בענף	המלונאות	היא	בת	24	חודשים; )א(

	עובד	ב–24	החודשים	הראשונים	לעבודתו	במלון	יועסק	במשרה	חלקית/משתנה; )ב(

"עובד	חלקי"	-	עובד	המתקבל	במפורש	לעבודה	חלקית	שמכסת	שעות	העבודה	היומית	או	ימי	העבודה	בשבוע	
פחותה	מזו	הקבועה	בהסכם	ובתנאי	שחלקיות	המכסה	מופיעה	בכתב	ההעסקה;

"עובד	קיים"	-	עובד	העובד	במלון	ערב	חתימת	הסכם	זה;

"ועד	עובדים"	-	ועד	שנבחר	על	ידי	העובדים	במקום	העבודה;

"חודש"	-	בהתאם	ללוח	האזרחי;

"שנת	עבודה"	-	בהתאם	ללוח	האזרחי;

__________
ס"ח	התשי"ז,	עמ'	63. 	1
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"שכר	יסוד"	-	השכר	שבו	יתקבל	העובד	לעבודה	ובמקרה	של	עובד	בשכר	מינימום,	שכר	כקבוע	בחוק;

"משכורת	כוללת"	-	שכר	יסוד	בצירוף	תוספת	ותק,	תוספת	משפחה,	תוספת	מקצועית,	תוספת	יוקר	וכן	תוספות	אילת	
או	ים	המלח;

"ערך	שעת	עבודה"	-	המשכורת	הכוללת	תהווה	בסיס	לחישוב	ערך	שעת	עבודתו	של	העובד.	לעובד	ב–24	חודשי	
העבודה	הראשונים	החלק	ה–186	של	השכר	החודשי,	והחל	מהחודש	ה–25	החלק	ה–176	מהמשכורת	הכוללת;

"תוספת	יוקר"	-	תוספת	יוקר	בשיעורים	ובמועדים,	כפי	שיוסכם	עליהם	בין	ההסתדרות	החדשה	של	העובדים	בא"י	
לבין	לשכת	התיאום	של	הארגונים	הכלכליים.

פרק שני: קבלת עובדים ותקופת ניסיון

תקופת זמניות עד לעבודת קבע 	.10

תקופת	הזמניות	של	עובד	במלון	תהיה	24	חודשים	ואחריה	העובד	יהיה	במעמד	של	עובד	קבוע;	בתקופת	הזמניות	 	10.1
תהיה	ההנהלה	רשאית	להעסיק	את	העובד	במשרה	חלקית	/משתנה.

בתקופת	הזמניות	העובד	יהיה	זכאי	לכל	הזכויות	לפי	צו	זה	יחסית	להיקף	משרתו	אלא	אם	כן	נקבע	אחרת	במפורש	 	10.4
בגוף	הצו.

תקופת	מחלה	לא	תיכלל	ב"זמן	עבודה"	לצורך	תקופת	הזמניות. 	10.5

עבודה חלקית 	.11

עובד	העובד	בעבודה	חלקית	בכפוף	למכתב	ההעסקה,	יקבל	את	כל	הזכויות	הסוציאליות	והזכויות	הנלוות	שבהסכם	 	11.1
זה;	תוספות	ותק,	תוספת	אילת,	ים	המלח,	מקצועית,	הבראה,	חופש,	משפחה,	קרן	השתלמות,	באופן	יחסי	לחלקיות	

משרתו	ומשכר	יחסי	לשעות	עבודתו.

לעובד	במשרה	חלקית,	אם	הוא	מתאים	 קדימה	 זכות	 נוספים	לעבודה	מלאה,	שמורה	 צורך	בעובדים	 במקרה	של	 	11.2
לתפקיד.

עובדים החל מהחודש ה–25 לעבודתם 	.12

לעובדים	החל	מהחודש	ה–25	לעבודתם	במלון	יובטח	שכרם	החודשי	המלא	על	פי	היקף	משרתם	בעת	קבלתם	לעבודה	 	12.1
או	על	פי	היקף	משרה	כפי	שנקבע	בכתב	בהסכמת	העובד	והמעביד.	במסגרת	מכסת	השעות	עד	להיקף	של	176	שעות	
יילקחו	בחשבון	גם	מספר	השעות	הנוספות	שעבד	העובד	באותו	חודש,	בלי	לגרוע	מזכותו	של	העובד	לגמול	בעבור	
עבודה	נוספת	על	פי	סעיף	17	להסכם	הקיבוצי.	כמו	כן	יילקחו	בחשבון	לעניין	זה	שעות	השלמה	שבעבורן	שולם	שכר	
במשמרות	מקוצרות	כמו	עבודה	בערב	שבת,	ערב	חג	ועבודה	במשמרות	ערב	ולילה	וכך	ימלא	המלון	אחר	חובתו	
כלפי	העובד	להבטחת	היקף	המשרה	המובטחת.	על	פי	האמור	לעיל,	למען	הסר	ספק,	החל	מהחודש	ה–25	לעבודתם	
יהיו	זכאים	העובדים	לשכרם	החודשי	ונוסף	על	כך,	לתוספות	על	פי	הצו	והדין	לרבות	גמול	שעות	נוספות,	תוספת	
משמרות	וכיוצא	בזה.	במסגרת	ה–176	שעות	החודשיות	לא	יילקחו	בחשבון	ערך	השעות	הנוספות,	לדוגמה:	עובד	
שעבד	שעתיים	נוספות,	תוספת	התשלום	בגין	השעות	הנוספות	לא	תובא	בחשבון	במסגרת	176	השעות	החודשיות.

קידום בעבודה	 	.13

אם	תתפנה	במלון	משרה	או	יונהג	בו	תפקיד	חדש	שאינו	בדרג	ניהולי,	תבחן	ההנהלה,	בהתייעצות	עם	ועד	העובדים,	אם	
בין	העובדים	הוותיקים	ימצא	מועמד	אשר	כישוריו	מתאימים	למשרה	ו/או	תפקיד	זה,	ואם	יימצא	מועמד	מתאים	תינתן	לו	

זכות	קדימה	לקבלת	המשרה	ו/או	התפקיד.

פרק שלישי: שבוע העבודה ושעות העבודה

שבוע עבודה 	.14

לעובדים	קבועים	לאחר	תקופת	הזמניות	העובדים	במשרה	מלאה,	שבוע	עבודה	הוא	בן	חמישה	ימי	עבודה	)40	שעות	 	14.1
עבודה(.	עובדים	בתקופת	הזמניות	שיועסקו	בהיקף	משרה	עד	)186	שעות(	יחרגו	מהיקף	המשרה	כמצוין	לעיל.

במלון,	 פי	המקובל	 ועל	 סידור	העבודה	 פי	 על	 ייקבעו	 קבוע	במשך	השבוע	 עובד	 כל	 יעבוד	 הימים	שבהם	 חמשת	 	14.2
ומוסכם	שלעובד	או	לקבוצת	עובדים	במלון	לא	תהיה	זכות	ליום	מסוים	כיום	פנוי	במהלך	השבוע.

כאשר	צורכי	העבודה	מחייבים	זאת,	רשאית	ההנהלה	לשנות	את	סידור	העבודה	או	את	המועד	שנקבע	כיום	הפנוי	 	14.3
לעובד	ועל	העובד	להיענות	לדרישות	ההנהלה	ולעבוד	ביום	שנקבע	לו	כיום	פנוי	ובלבד	שלאותו	עובד	יינתן	יום	פנוי	
אחר	במידת	האפשר	באותו	שבוע	או	בשבוע	שלאחר	מכן,	ובלבד	שלא	קיבל	העובד	תשלום	בגין	היום	הפנוי	שנדרש	

לעבוד	בו	על	פי	סעיף	17.3	שלהלן.

עובד	קבוע	שנדרש	לעבוד	ביום	הפנוי	יועסק	ביום	זה	יום	עבודה	מלא	בהתאם	למשרתו. 	14.4
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שעות עבודה 	.16

שעות	העבודה	היומיות	הן	כדלקמן: 	16.1

יום	עבודה	רגיל	יהיה	בן	8	שעות	עבודה	)לא	כולל	הפסקות(; 	16.1.1

בימי	שישי	ובערב	יום	העצמאות	שיחולו	ביום	שהעובד	חייב	לעבוד	בו,	יהיה	יום	העבודה	בן	7	שעות	ובתוספת	1 	16.1.2	
שעת	תשלום,	סך	הכל	תשלום	של	8	שעות;

ביום	שלפני	החגים	למעט	יום	העצמאות	שיחול	ביום	שהעובד	חייב	לעבוד	בו	יהיה	יום	העבודה	בן	6	שעות	 	16.1.3
ובתוספת	2	שעות	תשלום,	סך	הכל	תשלום	של	8	שעות;

לעובדים	קבועים	במשמרת	לילה	יהיה	יום	העבודה	בן	6	שעות	ו–20	דקות	ובעבודה	במשמרת	ערב	וביום	 	16.1.4
עבודה	מפוצל	יהיה	יום	העבודה	בן	7	שעות	ו–20	דקות,	והשלמה	של	שעות	תשלום	—	הכל	בתשלום	של	8	

שעות;

לזמן	 יחסי	 באופן	 דקות	 	40 להשלמת	 זכאים	 יהיו	 ערב,	 5	שעות	במשמרת	 מעל	 קבועים	שיעבדו	 עובדים	 	16.1.5
העבודה	בפועל;

זכאים	 יהיו	 דקות(,	 ועשרים	 שעות	 	6( מלאה	 ממשמרת	 פחות	 שיעבדו	 לילה	 במשמרת	 קבועים	 עובדים	 	16.1.6
לתוספת	באופן	יחסי	לזמן	העבודה	בפועל;

לעובדים	בתקופת	הזמניות,	במשמרת	לילה	יהיה	יום	העבודה	בן	7	שעות	בתוספת	1	שעת	תשלום,	סך	הכל	 	16.1.7
תשלום	של	8	שעות.	ובעבודה	במשמרת	ערב	וביום	עבודה	מפוצל,	התשלום	יהיה	על	פי	שעות	העבודה	

בפועל;

אין	באמור	לעיל	כדי	לגרוע	מזכויות	העובד	מכוח	חוק	שעות	עבודה	ומנוחה,	התשי"א—1951,	בגין	עבודת	 	16.1.8
לילה	כהגדרתה	בחוק,	דהיינו	עבודה	של	לפחות	שעתיים	ממנה	הן	בתחום	השעות	22:00	עד	06:00	למחרת.	

כעבודה	במשמרת	ערב	תיחשב	משמרת	שלפחות	3	שעות	ממנה	על	פי	סידור	העבודה	הן	בין	השעות	16:00	ל–23:00.	 	16.2
למען	הסר	ספק,	חלותו	של	סעיף	זה	חלה	על	עובדים	קבועים	בלבד.

פיצול	שעות	העבודה	ייעשה	לפי	דרישת	הנהלת	המלון	ובהתאם	לצרכיה,	בתנאי	שלא	יהיה	יותר	מפיצול	אחד	ביום.	 	16.3
ביום	עבודה	מפוצל	לא	תעלה	ההפסקה	על	3	שעות	בהתאם	לחוק	שעות	עבודה	ומנוחה,	התשי"א—1951.

עובד	יהיה	זכאי	לקיצור	יום	עבודה	בשל	יותר	מסיבה	אחת	—	יחול	עליו	הקיצור	מסיבה	שעל	פיה	הקיצור	הוא	מרבי	 	16.4
בלבד.

התשלום	על	שעות	עבודה	ייעשה	על	פי	סידור	עבודה.	אם	ישנה	חריגה	בין	שעות	העבודה	על	פי	שעון	הנוכחות	לבין	 	16.5
סידור	העבודה,	זמן	החריגה	לפני	או	אחרי	המשמרת	יוכרו	רק	אם	חריגה	זו	נעשתה	באישור	בכתב	בידי	ההנהלה.

למרות	האמור	בסעיף	16.1.4;	16.1.5	עובד	המאחר	לעבודה	10	דקות	ומעלה,	תישלל	ממנו	ביום	האיחור	מלוא	 	16.6.1	 16.6
ההטבה	הכרוכה	בעבודה	במשמרת	ערב.

ההטבה	 מלוא	 ממנו	 תישלל	 החודש,	 במהלך	 לאיחור	 דקות	 	10 עד	 של	 איחורים	 משני	 יותר	 שצבר	 עובד	 	16.6.2
הכרוכה	בעבודה	במשמרת	ערב	בכל	ימי	האיחור	באותו	החודש.

שעות נוספות 	.17

היה	ועובד	יידרש	על	ידי	ההנהלה	או	הממונה	עליו	לעבוד	שעות	נוספות	וזאת	עקב	צורכי	העבודה,	בהמשך	ליום	העבודה	
הרגיל	שנקבע	לו	בהתאם	לצו	זה,	ייענה	העובד	ויעבוד	בהתאם	לנדרש,	והתמורה	בעבור	שעות	העבודה	הנוספות	תהיה	

בכפיפות	לחוק	שעות	העבודה	והמנוחה,	התשי"א—1951,	כדלקמן:

לעובדים	קבועים	מחצית	שעת	העבודה	הראשונה	שמעבר	ליום	העבודה	הרגיל	כאמור	בסעיף	16	לעיל	תיחשב	כחצי	 	17.1
שעה	עודפת	שבעבורה	ישולם	פיצוי	בערך	של	חצי	שעת	עבודה	רגילה.

שעות	העבודה	שמעבר	למחצית	השעה	העודפת	ייחשבו	כשעות	נוספות	שבעבורן	תשולם	תוספת	של	25%	מערך	
שעת	העבודה	שבעבור	השעתיים	הנוספות	הראשונות	ותוספת	של	50%	מהשעה	הנוספת	השלישית	ואילך.

עובדים	ב–24	החודשים	הראשונים	לעבודתם	במלון	יהיו	זכאים	לתנאים	כנזכר	לעיל	לאחר	9	שעות	עבודה	ביום,	 	17.2
או	לאחר	43	שעת	עבודה	שבועיות,ששולמו	בערך	של	שעת	עבודה	רגילה;	שעות	אלה	יכולות	להתבצע	ביום	הפנוי,	

שעה	תשיעית	במשמרת	בוקר	או	שעה	שביעית	בערב	חג.

בעבור	עבודה	ביום	הפנוי	ישולם	לעובד	פיצוי	של	שעות	נוספות,	דהיינו	תוספת	25%	מערך	שעת	העבודה	בעבור	 	17.3
השעתיים	הראשונות	ותוספת	של	50%	מהשעה	השלישית	ואילך;	עובדים,	אשר	יעבדו	ביום	הפנוי,	יכולה	העבודה	
הזאת	להיכלל	במסגרת	השלמת	שעות	עבודה	למשרתם	המלאה	ואזי	שעות	עבודה	אלה	ישולמו	בערך	של	100%	

בלבד	וישולמו	על	שעות	אלה	תנאים	סוציאליים	נלווים.

העבודה	 שעות	 כל	 את	 החודש	 אותו	 במשך	 עבד	 העובד	 אם	 רק	 כך	 תיחשב	 הפנוי	 ביום	 נוספות	 בשעות	 עבודה	 	17.4
הרגילות	כאמור	בסעיף	16	לעיל;	ואולם	עובד	רשאי	לקבל	על	פי	דרישתו	תשלום	של	שעות	נוספות	בעבור	היום	הפנוי	

שעבד	בו	רק	לאחר	השלמת	מלוא	השעות	החודשיות	כאמור	לעיל.
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לצורך	סעיף	קטן	זה	הכוונה	היא	לשעות	עבודה	רגילות	אשר	בהן	עבד	העובד	בפועל	או	נעדר	אך	היה	זכאי	לתשלום	
מאת	המעביד	בעבור	היעדרותו.	לגבי	העובדים,	פסקה	זו	תהיה	תקפה	לאחר	שהשלימו	186	שעות	עבודה	באותו	

חודש.

בעבור	השלמת	שעות	המשמרות	המקוצרות	ובעבור	מחצית	שעת	העבודה	שמעבר	לשעות	המשמרות	המקוצרות	 	17.5
הנחשבת	ל"חצי	שעה	עודפת"	יהיה	העובד	זכאי	לתשלום	בשיעור	של	100%	מערך	שעת	העבודה.	

בעבור	"שעתיים	נוספות	ראשונות"	מעבר	למחצית	שעה	עודפת,	יהיה	העובד	זכאי	לתוספת	של	25%	על	ערך	השעה	
הכוללת	בגין	כל	שעת	עבודה	בפועל.

בעבור	עבודה	מעבר	ל"שעתיים	נוספות	הראשונות"	)שעתיים	וחצי	לאחר	תום	המשמרת	המקוצרת(	יהיה	העובד	
יחולו	על	העובדים	 זכאי	לתוספת	של	50%	על	ערך	השעה	הכוללת	בעבור	כל	שעת	עבודה	בפועל.	כללים	אלה	

בתקופת	הזמניות	לאחר	שהשלימו	186	שעות	עבודה	חודשיות.

תשלום	שעות	נוספות	בימי	חג	)ראה	סעיף	27.8(. 	17.6

הפסקות בעבודה 	.18

לעובדים	במלון	תינתן	במשמרת	עבודה	רגילה,	שעה	אחת	הפסקה	על	חשבונם	לשם	אכילה	ו/או	מנוחה.	המנוחה	היא	חובה	
על	כל	עובד	בהתאם	לחוק	שעות	עבודה	ומנוחה,	התשי"א—1951;	בשעת	המנוחה	רשאי	העובד	לעזוב	את	תחנת	העבודה	

שלו.

להלן	אופן	הניכוי	של	ההפסקות	שאינן	נחשבות	כשעות	עבודה,	מכלל	שעות	הנוכחות	של	העובד	במלון	ושהמעביד	איפשר	
את	ניצולן:

ההפסקות	הן	בנות	חצי	שעה	כל	אחת.

עובד	ששהה	במלון	לצורך	עבודתו	בין	½3	עד	6	שעות	לכל	הפחות,	ניתן	לנכות	לו	הפסקה	אחת	בת	חצי	שעה.	ובתנאי	 	18.1
שהמעביד	איפשר	לעובד	לנצל	את	ההפסקה.

עובד	ששהה	במלון	לצורך	עבודתו	מעל	6	שעות	עד	½11	שעות,	ניתן	לנכות	לו	שתי	הפסקות	בנות	חצי	שעה	ובתנאי	 	18.2
שהמעביד	איפשר	לעובד	לנצל	את	ההפסקות.

עובד	ששהה	במלון	לצורך	עבודתו	מעל	½11	שעות,	ניתן	לנכות	לו	שלוש	הפסקות	בנות	חצי	שעה	כל	אחת	ובתנאי	 	18.3
שהמעביד	איפשר	לעובד	לנצל	את	ההפסקות.

מנוחה שבועית 	.19

שבוע	עבודה	הוא	בן	5	ימי	עבודה	ויום	פנוי	אחד	והיום	השביעי	הוא	יום	המנוחה	השבועי	בן	36	שעות	רצופות	בלי	 	19.1
שינוכה	ממשכורתו	הכוללת	של	העובד.

תחום	השבת/החג	הוא	החל	בשעה	17:00	בערב	שבת/החג	ועד	שעה	05:00	בבוקר	למחרת	השבת/החג;	ואולם	הנהלת	 	19.2
מ–36	 יפחת	 שלא	 ובלבד	 השבת/החג	 תחום	 של	 תחילתו	 כמועד	 השבת/החג	 כניסת	 בשעת	 לבחור	 רשאית	 המלון	

שעות.

פרק רביעי: שכר ותוספות

שכר עבודה 	.20

לעובדים	קבועים	שכר	יום	עבודה	יחושב	כחלק	ה–22	של	המשכורת	הכוללת	ושכר	שעת	עבודה	יחושב	כחלק	ה–176	 	20.1
של	המשכורת	הכוללת.

לעובדים	בתקופת	הזמניות	ב–24	חודשים	הראשונים	לעבודתם	במלון,	שכר	שעת	עבודה	ייחשב	כחלק	ה–186	של	
השכר.

לעניין	קביעת	משך	שעות	העבודה	של	העובד	לצורך	תשלום	שכר,	ייספרו	שעות	המשמרות	שנקבעו	לעובד	על	פי	 	20.2
סידור	עבודה	שנקבע	על	ידי	ההנהלה	ושהעובד	עבד	אותן	והחתים	כרטיס	נוכחות	בכניסה	וביציאה.

הזכאות	לתשלום	שעות	עבודה	הנרשמות	בכרטיס	הנוכחות	בניכוי	שעות	ההפסקות,	ושהן	שעות	המשמרת	שנקבעו	 	
בסידור	העבודה	או	מעבר	להן,	מותנית	בכך	שהעבודה	בשעות	אלה	בוצעה	ואושרה	בידי	הממונים	המוסמכים.

המשכורות	ישולמו	לעובדים	אחת	לחודש	בגין	חודש	העבודה	הקודם,	עד	ל–9	בחודש. 	20.3

תוספות יוקר 	.21

צד	ב'	ישלם	לכל	העובדים	תוספת	יוקר	על	המשכורת	הכוללת	)כאמור	בהגדרה(	בשיעור	ובמועדים	שייקבעו	מדי	פעם	בין	
ההסתדרות	החדשה	לבין	לשכת	התיאום	של	הארגונים	הכלכליים.

תוספת משפחה 	.22

תוספת	המשפחה	תבוטל	החל	מצו	זה.
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עובד	אשר	היה	זכאי	לתוספת	משפחה	בעת	חתימת	צו	זה,	התוספת	בשיעור	11.10	שקלים	חדשים,	תועבר	לשכר	היסוד	
ותיחשב	כשכר	לכל	דבר	ועניין.

תוספת ותק 	.23

לעובדים	תשולם	החל	בשנת	עבודתם	השנייה	תוספת	ותק	לכל	שנת	עבודה	בהתאם	למופיע	בנספח	2.

לשכר	 ייחשבו	 הוותק	 תוספת	 בצירוף	 העובד	 של	 העבודה	 שעת	 וערך	 העובד	 של	 החודשי	 לשכרו	 תיווסף	 ותק	 תוספת	
לכל	דבר	ועניין	)להלן	-	ערך	שעה	מחושב(.	על	בסיס	כלל	זה	יקבל	העובד	את	תוספת	הוותק	על	פי	מספר	שעות	עבודתו	
בפועל.	ערך	השעה	המחושב	יהיה	בסיס	לצורך	תשלום	שעות	נוספות,	תשלום	נוסף	בעד	עבודה	בשבתות	ובחגים	והפרשות	

סוציאליות.	

תוספות מקצועיות 	.24

תואר	 בעלי	 עובדים	 וכן	 סיווגם	המקצועי	 על	 עובדים	מקצועיים	שיציגו	תעודות	מטעם	משרד	התמ"ת	המעידות	 	24.1
אקדמי	במלונאות	או	תואר	אקדמי	אחר	העובדים	במלון	במקצועם	יקבלו	תוספת	לתעריפי	המשכורת	שלהם	כמפורט	
בנספח	מס'	2	לצו	זה.	וזאת	יחסית	למספר	שעות	עבודתם	בפועל.	התשלום	יתבצע	רק	החל	בחודש	שבו	הציג	העובד	

את	התעודה	למעבידו.

גמר	 על	 המעידה	 תעודה	 ובידם	 במלונאות	 מקצועי	 לקידום	 המרכז	 של	 תעודה"	 "השתלמות	 סיימו	 אשר	 עובדים	 	24.2
השתלמות	כזו	יקבלו	תוספת	למשכורתם	בסכום	כמפורט	בנספח	מס'	2	לצו	זה	וזאת	יחסית	למספר	שעות	עבודתם	

בפועל.

עובדים	במשרה	חלקית	יקבלו	את	התוספות	הנ"ל	כסכום	יחסי	לחלקיות	משרתם. 	24.3

התוספות	הנזכרות	לעיל	יהיו	חלק	בלתי	נפרד	מהמשכורת	הכוללת	לכל	דבר	ועניין. 	24.4

קבלת	תעודה	המעידה	על	סיווג	מקצועי	לא	תשמש	עילה	לשינוי	תפקידו	של	העובד. 	25.5

פרק חמישי: תנאים סוציאליים ותנאים נלווים

חישוב הזכויות הסוציאליות והתנאים הנלווים 	.25

כל	התשלומים	בעד	זכויות	סוציאליות	והזכויות	הנלוות	הכלולות	בצו	זה,	כגון:	חופשה,	פיצויים,	תגמולים	לפנסיה,	 	25.1
קרן	חיסכון	)השתלמות(,	ימי	חג,	ביטוח	מחלה	ותאונות	עבודה	)השלמה(	ישולמו	על	ידי	המעביד	על	פי	המשכורת	

הכוללת	שלה	העובד	זכאי	באותו	חודש	עבודה.

בעד	תקופת	שירותו	של	העובד	בשירות	מילואים	ישולמו	בעבורו	התשלומים	החלים	על	המלון	ועל	העובד	לקרן	 	25.2
הפנסיה/קופת	הגמל/ביטוח	המנהלים,	על	פי	ממוצע	המשכורות	הכוללות	שהשתלמו	לעובד	ב–3	החודשים	האחרונים	
הסמוכים	ליציאתו	למילואים;	חלקו	של	העובד	ינוכה	ממשכורתו	או	מכל	תשלום	אחר	שיהיה	זכאי	לו	מאת	המלון.

כל	הזכויות	הסוציאליות	והתנאים	הנלווים	הכלולות	בצו	זה	ישולמו	באופן	יחסי	לחלקיות	משרתו	של	העובד	אלא	 	25.3
אם	כן	נאמר	אחרת	בגוף	הצו	או	בחוק.

חופשת חגים 	.26

כל	העובדים	לאחר	שלושה	חודשי	עבודה	יקבלו	תשלום	מלא	בעד	חופשה	של	תשעה	ימי	חג.	כדי	למנוע	ספק,	במקרה	שחג	
חל	בשבת,	העובד	לא	יהיה	זכאי	לפיצוי	של	יום	חופש	או	תשלום	בגינו.	החובה	של	מתן	יום	חופשה	בתשלום,	כפיצוי	על	

עבודה	בפועל	ביום	חג	יחול	גם	אם	החג	חל	בשבת.

עובדים יהודים 	26.1

2	-	ימי	ראש	השנה,	1	—	יום	כיפור,	2	—	ימי	חג	סוכות,	2	-	ימי	חג	פסח,	1	-	יום	חג	השבועות,	1	—	יום	העצמאות.

עובדים נוצרים 	26.2

2	-	ימי	חג	המולד,	1	—	יום	ראש	השנה,	1	—	יום	ההתגלות,	1	-	יום	השישי	לפני	הפסחא,	1	-	יום	שני	לפסחא,	1	-	יום	
עלייה	השמימה,	1	—	יום	שני	לשבועות,	1	—	יום	העצמאות.

עובדים מוסלמים 	26.3

3	-	ימי	חג	אל	אדחה,	1	—	יום	האחד	במוחרם	)ראש	השנה(,	1	-	יום	חג	מולד	הנביא,	3	—	ימי	חג	אל	פיטר,	1	—	יום	
העצמאות.

עובדים דרוזים 	26.4

4	—	ימי	חג	הנביא	שועב	)יתרו(,	4	—	ימי	חג	אל	אדחה,	ו–1	יום	העצמאות.

שבתון	המוכרז	על	ידי	הממשלה	יתמשך	על	פי	קביעת	הממשלה,	והעבודה	במהלך	שעות	אלה	תזכה	את	העובד	 	26.5
בתוספת	כמקובל	בעבור	עבודה	בשבתות	ובחגים.	לא	יחול	קיצור	בשעות	העבודה	ביום	שלפני	השבתון.	יום	הבחירות	

המוכרז	כיום	שבתון	יחול	רק	על	עובדים	בעלי	זכות	הצבעה.
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עובד	אשר	נקבע	לו	יום	פנוי	קבוע	לא	יהיה	זכאי	לתשלום	נפרד	בעבור	ימי	חג	החלים	ביום	הפנוי. 	26.6

בתקופת	 עובדים	 כולל	 העובדים	 לכלל	 החג	 בעד	 מלא	 תשלום	 ישולם	 העצמאות	 יום	 לגבי	 לעיל,	 האמור	 למרות	 	26.7
הניסיון.

עובד	שיעבוד	ביום	חג	החל	ביום	שישי,	יהיה	זכאי	לתשלום	נוסף	בעד	עבודה	בחג,	אך	לא	תחול	עליו	הוראת	סעיף	 	26.8
16.1.2	לצו,	בדבר	עבודה	של	7	שעות	ביום	שישי	בתשלום	של	8	שעות.	

תשלום נוסף בעד עבודה בשבתות ובחגים 	.27

תחום	השבת/החג	הוא	החל	בשעה	17:00	בערב	שבת/החג	עד	שעה	05:00	בבוקר	למחרת	השבת/החג;	ואולם	הנהלת	 	27.1
המלון	רשאית	לבחור	בשעת	כניסת	השבת/החג	כמועד	תחילתו	של	תחום	השבת/החג	ובלבד	שלא	יפחת	מ–36	שעות	

ובכפוף	למועדי	כניסת	השבת	והחג	המתפרסמים	על	ידי	הרבנות.

לעניין	סעיף	זה,	"שבת"	פירושה:	לעובדים	יהודים	—	יום	שבת,	לעובדים	מוסלמים	ולעובדים	דרוזים	—	יום	שישי,	 	27.2
לעובדים	נוצרים	—	יום	ראשון	בשבוע.

עובדי	המלון	יהיו	זכאים	בעד	כל	שעת	עבודה	שעבדו	בפועל	בתחום	השבת	והחג	לתוספת	של	50%	על	ערך	שעת	 	27.3
עבודתם	על	פי	המשכורת	הכוללת.

עובד	שעבד	בחג	יהיה	זכאי	ליום	מנוחה	בתשלום	וזאת	נוסף	על	שכרו	הרגיל	)100%(	ולתוספת	החג	)50%(	שלהם	הוא	 	27.4
זכאי	בהתאם	לשעות	עבודתו	בפועל.

במקום	הפיצוי	כמפורט	בסעיפי	משנה	27.3,	27.4	לעיל,	זכאי	בית	המלון	לפי	בחירתו	לתת	מנוחה	בתשלום. 	27.5

עובד	יהיה	זכאי	לתשלום	נוסף	בגין	עבודה	בשבתות	ובחגים	ו/או	בליל	הסדר	ו/או	ביום	כיפור,	רק	בעבור	אותן	שעות	 	27.6
ו/או	 שהעובד	עבד	בפועל	בתחום	אותן	שעות	על	פי	סידור	העבודה	ושהעבודה	במועדים	אלה	בוצעה	בהוראת	

באישור	הממונים.

לצורך	הבהרה,	אופן	התשלום	לעובדים	כאשר	הם	זכאים	ליותר	מהטבת	שכר	אחת	בעת	ובעונה	אחת	כגון:	עבודה	 	27.7
בשבתות	ובחגים,	עבודה	במשמרת	מקוצרת	ועבודה	בשעות	נוספות	-	באותם	מועדי	עבודה	שבהם	העובד	זכאי	
ליותר	מאחד	מסוגי	ההטבות	שפורטו	לעיל,	בעת	ובעונה	אחת,	יהיה	התשלום	לעובד	בעבור	כל	אחד	מסוגי	ההטבות	

במצטבר.

עובדים	שביצעו	שעות	נוספות	בתחום	השבת	או	החג	יהיו	זכאים	לתוספת	שעות	נוספות	)בשיטת	הפלוס(	מעבר	 	27.8
לתוספת	החג	או	השבת;	במלונות	שבהם	נהגו	בשנת	2006	לשלם	בשיטה	זו	ינהגו	כך	גם	בעתיד.

במלונות	שבהם	בשנת	2006	נהגו	לשלם	בשיטת	הכפל	דהיינו	הכפלת	שיעור	תוספת	החג	או	השבת	בשיעור	תוספת	
השעות	הנוספות,	ימשיכו	לנהוג	לפי	אותה	שיטה	גם	בעתיד.

עבודה בליל סדר פסח וביום הכיפורים 	.28

עובדים	יהודים	אשר	נדרשים	לעבוד	ביום	הכיפורים	יקבלו	בעד	כל	שעת	עבודה	בפועל	בתחום	24	השעות	הראשונות	 	28.1
שעת	 משכר	 	250% של	 תשלום	 הכל	 ובסך	 העבודה,	 שעת	 ערך	 על	 	150% של	 בשיעור	 תוספת	 הכיפורים	 יום	 של	

העבודה.	נוסף	על	כך	יהיו	זכאים	ליום	מנוחה	בתשלום.	

עובד	אשר	נאלץ	לשהות	במלון	בסיום	עבודתו	ביום	הכיפורים	או	בתחילת	עבודתו	ואינו	יכול	לחזור	הביתה	בגלל	 	28.2
העדר	תחבורה	—	ישולם	לו	שכר	על	פי	שכרו	המקובל	ביום	חול	במשמרת	בוקר,	בעד	כל	שעות	שהייתו	במלון.

בעד	כל	שעת	עבודה	בפועל	במשמרת	ליל	סדר	פסח	יקבל	עובד	יהודי	תוספת	של	100%	משכר	שעת	העבודה	וסך	 	28.3
הכל	תשלום	של	200%.	כעבודה	במשמרת	ליל	סדר	פסח	תיחשב	משמרת	שנקבעה	בסידור	העבודה,	ש–3	שעות	ממנה	

לפחות	הן	בין	השעות	16:00	לבין	05:00	בבוקר	א'	של	פסח.

במקום	הפיצוי	כמפורט	בסעיפי	משנה	28.1,	28.2,	28.3,	לעיל,	זכאי	בית	המלון,	לפי	בחירתו,	לתת	מנוחה	בתשלום. 	28.4

הסדרים	ביחס	לאוכל	ולהוצאות	נסיעה	בליל	הסדר	הקיימים	בכל	מלון	—	יישארו	בתוקפם. 	28.5

חופשה שנתית 	.29

ימי	החופשה	השנתית	שלהם	זכאים	העובדים	בגין	כל	שנת	עבודתם	יהיו: 	29.1

בעבור	השנה	הראשונה	ועד	החמישית	-	12	ימי	עבודה;

בעבור	השנה	השישית	ועד	השמינית	-	18	ימי	עבודה;

בעבור	השנה	התשיעית	ואילך	-	23	ימי	עבודה.

החופשה	 במניין	 מחלתו	 ימי	 יובאו	 לא	 החולים	 קופות	 מטעם	 רפואי	 אישור	 וקיבל	 חופשתו	 בתקופת	 עובד	שחלה	 	29.2
השנתית,	ואולם	המעביד	יוכל	להורות	לעובד	על	המשך	חופשתו	לאחר	תום	ימי	המחלה.

עובד	שעבד	200	ימי	עבודה	ומעלה	בשנה,	יהיה	זכאי	למלוא	מכסת	ימי	החופשה	המגיעים	לו	על	פי	סעיף	29.1	לעיל.	 	29.3
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עובד	שעבד	פחות	מ–200	ימי	עבודה	במהלך	השנה,	יהיה	זכאי	למכסת	ימי	חופשתו	יחסית	למספר	ימי	עבודה	בפועל	
ל–200.

מועדי	החופשה	ייקבעו	על	ידי	ההנהלה	בתיאום	עם	העובד	לפי	צורכי	המפעל	14	יום	מראש. 	29.4.1	 29.4

המלון	חייב	לאפשר	לעובד	ניצול	של	חופשה	בת	שבעה	ימים	רצופים	בשנה. 	29.4.2

צבר	עובד	חופשה	של	שבעה	ימים	לפחות	כתוצאה	מעבודה	בחגים,	שבתות	ושעות	נוספות,	תתאם	ההנהלה		 	29.4.3
את	מועד	היציאה	לחופשה	זו	עם	העובד	לפחות	שבעה	ימים	מראש.

לעניין	תשלום	בגין	חופשה	שנתית,	מניינה	של	שנה	הוא	מיום	תחילת	עבודתו	של	העובד	במלון.	לעניין	מספר	ימי	 	29.5
עבודה	שעבד	העובד,	יש	לכלול	במניין	גם	את	ימי	ההיעדרות	המאושרים	בתשלום	כגון:	מחלה,	חופשה,	מילואים	

ואבל.

דמי הבראה 	.30

העובדים	אשר	סיימו	לפחות	10	חודשי	עבודה	במלון	זכאים	לדמי	הבראה	כדלהלן: 	30.1

בעד	השנה	הראשונה	לעבודה	במלון	—	5	ימים	בשנה.

בעד	השנה	השנייה	ועד	השנה	החמישית	)כולל(,	לעבודה	במלון	—	7	ימים	בשנה.

בעד	השנה	השישית	ועד	השנה	התשיעית	)כולל(,	לעבודה	במלון	—	8	ימים	בשנה.

בעד	השנה	העשירית	ועד	השנה	השתים	עשרה	)כולל(,	לעבודה	במלון	—	10	ימים	בשנה.

בעד	השנה	השלוש	עשרה	ואילך	לעבודה	במלון	—	12	ימים	בשנה.

לעניין	תשלום	דמי	הבראה,	מניינה	של	שנה	הוא	מיום	תחילת	עבודתו	של	העובד	במלון.	לעניין	מספר	ימי	עבודה	 	30.2
שעבד	העובד,	יש	לכלול	במניין	גם	את	ימי	ההיעדרות	המאושרים	בתשלום,	כגון:	מחלה,	חופשה	ומילואים.

עובד	יהיה	זכאי	למלוא	מכסת	ימי	ההבראה	אם	יעבוד	240	ימי	עבודה	בשנה	לכל	הפחות.	עובד	שעבד	פחות	מ–240	 	30.3
ימי	עבודה	במהלך	השנה	יהיה	זכאי	למכסת	ימי	הבראה	יחסית	למספר	ימי	עבודה	בפועל	ל–240.	אין	באמור	לגרוע	

מתוקפו	של	סעיף	זה	שלפיו	לא	קמה	זכאות	לדמי	הבראה	לעובד	שלא	סיים	לפחות	10	חודשי	עבודה	במלון.	

העובדים	 לבין	הסתדרות	 הכלכליים	 הארגונים	 התיאום	של	 לשכת	 בין	 להסכם	 בהתאם	 ייקבע	 הבראה	 יום	 מחיר	 	30.4
החדשה.

מחיר	יום	הבראה	בתוקף	מ–1	ביולי	2010	הוא	351	שקלים	חדשים.	סכום	זה	יתעדכן	מעת	לעת	על	פי	האמור	בסעיף	 	30.5
30.4	לעיל.

העובד	יקבל	את	דמי	ההבראה	בצמוד	ליציאתו	לחופשה	השנתית	או	במועד	תום	שנת	עבודתו	כאמור	בסעיף	30.2,	 	30.6
או	במועד	אחר	המוסכם	והנהוג	במקום	העבודה.

עובדים	הזכאים	לדמי	הבראה	אשר	יצאו	להבראה	במלונות	חברי	התאחדות	המלונות	בישראל	ייהנו	מהנחה	של	 	30.7
50%	בתקופות	שלא	בעונה.	ההנחה	לא	תחול	על	מחירים	של	מבצעי	הנחה	מיוחדים.

חופשת לידה 	.31

בהתאם	לחוק.

הזכאות	לחופשת	לידה	היא	על	פי	דין.	להבהרה	-	עובדת	שהיתה	זכאית	להפרשות	לפנסיה	לפני	חופשת	הלידה	תהיה	
זכאית	להמשך	הפרשת	המעביד	לפנסיה	בתקופת	חופשת	הלידה	במשך	14	שבועות	ובלבד	שהעובדת	תשלם	את	חלקה.

חופשה מסיבות משפחתיות 	.32

עובד	זכאי	לחופשה	מיוחדת	בתשלום	כדלקמן:

לרגל	נישואיו	—	3	ימי	חופשה.

לרגל	נישואי	בנו	או	בתו	—	1	יום	חופשה.

לרגל	ברית	מילה	לבנו	—	1	יום	חופשה.

דמי מחלה 	.33

זכאים	 ותיקים(	 עובדים	 	- זה	 בפרק	 )להלן	 	1/7/2004 לפני	 המלונאות	 בענף	 עבודתם	 את	 שהחלו	 המלונות	 עובדי	 	33.1
לביטוח	דמי	מחלה	על	פי	"תקנות	קרן	דמי	מחלה	והשלמה	לדמי	פגיעה"	של	קרן	מבטחים	הוותיקה	)להלן	-	קרן	דמי	
מחלה(,	בנוסחן	נכון	ליום	1/7/2004	)להלן	-	תקנות	דמי	מחלה(.	למען	הסר	ספק,	העובדים	הנזכרים	לעיל	זכאים	לדמי	

מחלה	על	פי	תקנות	דמי	מחלה	שבעבר	הופרשו	בעבורם	2.5%	מהשכר.

למען	הסר	ספק,	בכל	מקום	שבו	מתייחסות	תקנות	דמי	מחלה	לגיל	פרישה	)שעמד	בעבר	על	65	ומעלה	לגבר	ו–60	
ומעלה	לאישה(	יבוא	במקומם,	בהתאמה,	גיל	פרישת	חובה	לפי	דין.
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או	 שונה	 מחלה	 ביטוח	 למסגרת	 ותיקים	 עובדים	 להעביר	 רשאי	 יהיה	 המעביד	 לעיל,	 	33.1 בסעיף	 האמור	 למרות	 	33.2
לשלם	באופן	ישיר	לעובדים	בכפוף	לאי–פגיעה	בעובדים	הוותיקים	ובזכויותיהם	כאמור	בסעיף	33.1	לעיל	)ולעניין	זה	

יישמרו	זכויותיהם	כאילו	המשיך	המעביד	את	ביטוחם	כאמור	בסעיף	33.1	לעיל(.

עובדי	המלונות	שהתקבלו	לעבודה	לאחר	1/7/2004	)להלן	בפרק	זה	-	עובדים	חדשים(	יהיו	זכאים	לתשלום	דמי	 	33.3
מחלה	על	פי	התכנית	המצומצמת	הקבועה	בתקנות	דמי	מחלה,	כהגדרתן	לעיל	)פרק	10	לתקנות	דמי	מחלה(.

למען	הסר	ספק,	בכל	מקום	שבו	מתייחסות	תקנות	דמי	מחלה	לגיל	פרישה	)שעמד	בעבר	על	65	ומעלה	לגבר	ו–60	
ומעלה	לאישה(	יבוא	במקומם,	בהתאמה,	גיל	פרישת	חובה	לפי	דין.

על	אף	האמור	בסעיף	33.3	לעיל,	את	הטבלה	הקבועה	בסעיף	47	בפרק	10	לתקנות	דמי	מחלה	תחליף	הטבלה	המפורטת	 	33.4
להלן,	כך	שעובדים	חדשים	יהיו	זכאים	לימי	מחלה	בפועל,	עד	לתקרת	תקופת	הזכאות	כמפורט	להלן	:

תקרת	ימי	הזכאות	-	ימי	העבודה	בפועל						תקופת	העבודה

2	ימי	עבודה	לחודש	)עד	24	ימים(מ–1	חודש	עד	12	חודשים

66	ימי	עבודה	מ–13	חודשים	עד	36	חודשים

110	ימי	עבודהמ–37	חודשים	עד	84	חודשים

220	ימי	עבודהמ–85	חודשים	ומעלה

בתקופת	המחלה	תימשך	ההפרשה	להסדר	פנסיוני	בלבד,	לעובדים	הזכאים	לכך. 	33.5

להבהרה,	לצורך	פרישה	לפנסיית	נכות,	העובד	ינצל	את	יתרת	ימי	המחלה	הלא	מנוצלים	שלהם	הוא	זכאי	על	פי	חוק	 	33.6
דמי	מחלה	בלבד.

סיים	עובד	לנצל	את	ימי	המחלה	כאמור	בסעיף	33.6	לעיל,	וטרם	אושרה	זכאותו	לפנסיית	נכות	על	ידי	קרן	הפנסיה,	 	33.7
יהיה	זכאי	לקבל	ימי	מחלה	עד	שתוכר	נכותו	על	ידי	קרן	הפנסיה	או	עד	שינצל	את	ימי	המחלה	העומדים	לזכותו,	

המוקדם	מבין	השניים.

תאונות עבודה 	.34

המעביד	מתחייב	להשלים	על	חשבונו	את	התשלומים	שמקבלים	מהביטוח	הלאומי	עובדים	אשר	נעדרים	מעבודה	כתוצאה	
קלנדריים	 ימים	 	90 למקסימום	היעדרות	של	 עד	 ל–15%	ממשכורתם	הכוללת	 מוגבלת	 מתאונת	עבודה.	ההשלמה	תהיה	

בלבד.

ביטוח פנסיוני	 	.35

"קופת	גמל"/"קופת	ביטוח"	בצו	זה	—	כהגדרתן	בחוק	הפיקוח	על	שירותים	פיננסיים	)קופות	גמל(,	התשס"ה—2005,	ובכלל	
זה,	בין	השאר,	קרן	פנסיה	מקיפה	ותיקה,	קרן	פנסיה	מקיפה	חדשה,	ביטוח	מנהלים;

"השכר	הפנסיוני"	לעניין	צו	זה	משמעו	—	המשכורת	הכוללת	כהגדרתה	בצו	זה.

למען	הסר	ספק,	צו	זה	אינו	בא	למעט	מהסדרים	ביטוחיים	או	פנסיוניים	שהיו	לעובדים	קיימים	ערב	חתימת	צו	זה.	 	35.1
המלון	ימשיך	להפריש	ברציפות	בגין	העובדים	הקיימים	את	מלוא	ההפרשות	לקופות	הגמל,	כפי	שהיו	ערב	חתימת	
צו	זה	ובכלל	זה	—	גובה	השכר	המבוטח,	שיעורי	ההפקדה	ומועדי	התשלום	ובכל	מקרה	לא	יהא	באמור	כדי	לגרוע	

מהשיעורים	והתנאים	הקבועים	בפרק	זה	להלן.	

במשרד	 וחיסכון	 ביטוח	 ההון,	 שוק	 אגף	 ידי	 על	 המאושרת	 צוברת,	 מקיפה	 פנסיה	 בקרן	 לביטוח	 זכאים,	 העובדים	 	35.2
האוצר.

החל	ביום	1.1.2011,	יחולו	השינויים	האלה: 	35.3

לעבודתם	 החודש	התשיעי	 תום	 ועד	 עבודתם,	 את	 החלו	 שבו	 המלון	 בבית	 לעבודתם	 מהחודש	השביעי	 	35.3.1
יבוטחו	העובדים	בביטוח	פנסיוני	על	פי	הנהוג	בהסכם	פנסיית	החובה	במשק.

מהחודש	העשירי	לעבודתם	בבית	המלון	שבו	החלו	את	עבודתם	ואילך	יבוטחו	העובדים	בביטוח	פנסיוני	 	35.3.2
על	פי	השיעורים	הקבועים	בסעיף	35.5	להלן	ועל	פי	התנאים	הקבועים	בצו	זה.

על	אף	האמור	בסעיפים	35.3.2-35.3.1	לעיל,	עובד	שהיה	עמית	פעיל	בקופת	גמל	לפחות	3	חודשים	לפני	 	35.3.3
השיעורים	 פי	 על	 פנסיוני	 לביטוח	 במלון	 לעבודתו	 הראשון	 מהיום	 זכאי,	 יהיה	 במלון,	 עבודתו	 תחילת	

הקבועים	בסעיף	35.5	להלן	ועל	פי	התנאים	הקבועים	בצו	זה.	

על	אף	האמור	בסעיפים	35.3.2-35.3.1	לעיל,	עובד	המבוטח	בקרן	פנסיה	ותיקה,	ימשיך	המלון	לבטחו	מיום	 	35.3.4
עבודתו	הראשון	במלון	בקרן	הפנסיה	הוותיקה,	ויעביר	את	ההפרשות	והניכויים	הדרושים	על	פי	כל	דין	

לקרן	הפנסיה	הוותיקה,	כמפורט	בסעיף	35.5	להלן	ועל	פי	התנאים	הקבועים	בצו	זה.

על	אף	האמור	בסעיפים	35.3.2-35.3.1	לעיל,	עובד	שבמועד	תחילת	עבודתו	במלון	מלאו	לו	30	שנה,	יבוטח	 	35.3.5
פי	 על	 והכל	 להלן	 	35.5 בסעיף	 פי	השיעורים	הקבועים	 על	 במלון,	 עבודתו	 מיום	תחילת	 פנסיוני	 בביטוח	

התנאים	הקבועים	בצו	זה.
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למען	הסר	ספק,	אין	באמור	בפרק	זה	כדי	לגרוע	מזכותו	על	פי	דין	של	כל	עובד	לבחור	את	קופת	הגמל	שבה	יבוטח. 	35.4

שיעורי	התשלומים	של	המעביד	והעובד	לביטוח	הפנסיוני	מהשכר	הפנסיוני	כהגדרתו	בצו	זה,	יהיו	כמפורט	להלן: 	35.5

יעד	התשלום

המשלם

ביטוח	מנהליםקרן	פנסיה	חדשהקרן	פנסיה	ותיקה

7.5%6%5%מעביד	-	לתגמולים

6%6%8.33%מעביד	-	לפיצויי	פיטורים

7%5.5%5%עובד	-	לתגמולים

20.5%17.5%18.33%סך	הכל

עובד	שיבוטח	בקופת	גמל	או	בביטוח	מנהלים	שאינה	קרן	פנסיה	מקיפה,		יישא	המעביד	בגינו	גם	בתשלום	 	35.5.1
בעבור	רכישת	כיסוי	למקרה	של	אבדן	כושר	עבודה	המבטיח	פיצוי	בשיעור	של	75%	מהשכר	הכולל	שלו	
ובלבד	שתשלומי	המעביד	לא	יעלו	על	2.5%	מהשכר	הכולל	גם	אם	אין	בשיעור	זה	כדי	להבטיח	פיצוי	של	

75%	כאמור	לעיל.

כל	האמור	כפוף	להוראות	הממונה	על	הביטוח	במשרד	האוצר.

המלון	יעביר	את	הסכומים	כאמור	לעיל	לקרן	הפנסיה/קופת	הגמל/קופת	הביטוח	מדי	חודש	בחודשו,	כל	 	35.5.2
חודש	בעד	החודש	החולף	בכפוף	למועדים	הקבועים	בדין.	

לבית	המלון	לא	תהיה	חובה	לבטח	בביטוח	פנסיוני	על	פי	פרק	זה	עובדים	בגיל	הפרישה	שמשתלמת	להם	פנסיית	 	35.6
זקנה/פרישה	מקופת	גמל	ו/או	ביטוח	מנהלים	ו/או	ממעביד	כזה	או	אחר	כאמור	בתקנוני	קרנות	הפנסיה.

עמיתים ותיקים בקרנות הפנסיה הוותיקות

לגבי	עמיתים	ותיקים	בקרנות	הפנסיה	הוותיקות	שצברו	שיעור	קצבת	זקנה	השווה	ל–70%	מהשכר	הקובע	על	פי	תקנון	 	35.7
הקרן	והמבקשים	להקפיא	את	זכויותיהם	בקרן	הפנסיה	הוותיקה	-	יחולו	בהתאמה	ובשינויים	המחויבים	הוראות	
התעשיינים	 להתאחדות	 ההסתדרות	 בין	 שנחתמו	 ו–8/1/2007,	 	29/5/2006 מיום	 הכלליים	 הקיבוציים	 ההסכמים	

בישראל	לעניין	זה.

פיצויי פיטורים

בכפוף	לאמור	בסעיף	35.10	להלן,	ההפקדות	ותשלומי	המעביד	לקופת	גמל	ו/או	לקופת	ביטוח	בעבור	רכיב	פיצויי	 	35.8
הפיטורים	בהתאם	לפרק	זה	)6%	או	8.33%	מהשכר	הפנסיוני,	לפי	העניין(,	יבואו	בהתאמה,	ממועד	כניסתו	לתוקף	
של	צו	זה	ואילך,	במקום	72%	או	במקום	100%	מחובת	המעביד	לתשלום	פיצויי	פיטורים	לפי	סעיף	14	לחוק	פיצויי	
פיטורים,	התשכ"ג-1963	)להלן	-	חוק	פיצויי	פיטורים(,	בגין	השכר,	הרכיבים,	התקופות	והשיעורים	שבגינם	נעשתה	

ההפרשה	בלבד.

יודגש	כי	בגין	שכר	ו/או	התקופות	ו/או	הרכיבים	ו/או	השיעורים	שבגינם	לא	בוצעה	הפרשה	או	בוצעה	הפרשה	 	35.9
חלקית,	יהיה	זכאי	העובד	להשלמה	למלוא	הפיצויים	לפי	100%	על	בסיס	משכורתו	הכוללת	האחרונה.

הפקדות	המעביד	בעבור	רכיב	פיצויי	פיטורים	בשיעור	של	6%	או	8.33%	מהשכר	הפנסיוני,	לפי	העניין,	אינן	ניתנות	 	35.10
)זקנה,	נכות	או	שאירים(,	המוקדם	 להחזרה	למעביד	וישוחררו	לעובד	עם	סיום	עבודתו	או	עם	קרות	אירוע	מזכה	
מביניהם,	וזאת	נוסף	על	שחרור	מלוא	הכספים	שנצברו	לעובד	לתגמולים	בקופות	הגמל	ו/או	קופות	הביטוח	השונות	

)חלק	עובד	וחלק	מעביד(,	על	פירותיהן.

על	אף	האמור,	עובד	שהתפטר	בנסיבות	שאינן	מזכות	בפיצויי	פיטורים	ומשך	את	כספי	התגמולים	שהופקדו	לקופה	
ובלבד	 לקרן,	 הפיצויים	שהפקיד	 כספי	 את	 לקבל	 רשאי	המעביד	 יהיה	 זקנה,	שאירים(,	 )נכות,	 מזכה	 באירוע	 שלא	

שמשיכת	הכספים	כאמור	על	ידי	העובד	בוצעה	במהלך	3	השנים	הראשונות	מאז	התפטרותו	כאמור.

השלמת פיצויי פיטורים

בלי	לגרוע	מהאמור	בסעיפים	35.10-35.8	לעיל,	מעביד	המבטח	את	עובדו	בקרן	פנסיה	)6%	לפיצויים	בלבד(,	רשאי	 	35.11
להפריש,	על	חשבונו,	לקרן	הפנסיה	שבה	מבוטח	העובד	או	ככל	שהדבר	לא	ניתן	על	פי	דין	-	לקופת	גמל	אחרת	על	שם	
העובד,	2.33%	נוספים	מהשכר	הפנסיוני	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	בתנאים	המפורטים	בסעיפים	35.8	ו–35.9	לעיל.

	הפקדות	המעביד	בעבור	השלמת	פיצויי	פיטורים	כמפורט	לעיל,	אינן	ניתנות	בכל	מקרה	להחזרה	למעביד	וישוחררו	 	35.12
לעובד	עם	סיום	עבודתו	או	עם	קרות	אירוע	מזכה	)זקנה,	נכות	או	שאירים(,	המוקדם	מביניהם,	למעט	במקרה	שבו	
נשללה	זכות	העובד	להשלמת	פיצויי	פיטורים,	או	חלקה,	בפסק	דין,	מכוח	סעיפים	16	או	17	לחוק	פיצויי	פיטורים,	
לפי	העניין.	זאת,	בלי	לגרוע	מזכות	העובד,	בכל	מקרה,	לשחרור	מלוא	הכספים	שנצברו	לו	לתגמולים	בקופות	הגמל	

ו/או	קופות	הביטוח	השונות	)חלק	עובד	וחלק	מעביד(,	על	פירותיהן.
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ככל	שהמעביד	לא	ביצע	הפרשות	בגין	השלמת	פיצויי	פיטורים	כאמור	לעיל	והעובד	סיים	את	עבודתו	במלון	באחת	 	35.13
מהנסיבות	המפורטות	להלן,	ישלם	המעביד	לעובד	השלמת	פיצויי	פיטורים	בשיעור	28%	מפיצויי	הפיטורים	המגיעים	

לו	על	פי	חוק:

פוטר	עובד	שהשלים	שנת	עבודה	במלון	ואשר	לא	נשללה	זכותו	להשלמת	פיצויי	פיטורים	או	חלקה	בפסק	דין,	 )א(	
מכוח	סעיפים	16	או	17	לחוק	פיצויי	פיטורים,	לפי	העניין;

התפטר	עובד	בנסיבות	המזכות	אותו	בפיצויי	פיטורים	על	פי	דין; )ב(	

או	 נכות	 )זקנה,	 הפנסיה	 מקרן	 גמלה	 לתשלום	 זכאים	 שאיריו	 או	 הוא	 שבגינו	 מזכה	 אירוע	 לעובד	 אירע	 )ג(	
שאירים(;	

הגיע	העובד	)גבר	או	אישה(	לגיל	62. )ד(	

ימי אבל 	.36

הוריו,	 ישב	שבעה	אחרי	 בימי	אבלו	אם	 להיעדר	מעבודתו	 רשאי	 חודשים	 	3 לפחות	 עבודתו	 במקום	 עובד	שעבד	 	36.1	
בן	זוגו,	ילדיו,	אחים,	אחיות	ואין	מנכים	לא	משכרו	ולא	מחופשתו.

במערכות	 לנופלים	 הכללי	 הזיכרון	 ביום	 מהעבודה	 להיעדר	 רשאי	 ישראל	 במערכות	 שנפל	 מי	 של	 משפחה	 קרוב	 	36.2
ישראל	ואין	מנכים	לא	משכרו	ולא	מחופשתו.

קרוב	משפחה:	הורה,	בן	זוג,	ילד	ו/או	ילדה,	אח	ו/או	אחות.

שירות מילואים 	.37

נעדר	עובד	קבוע	מעבודתו	עקב	זימון	לשירות	מילואים	לתקופה	של	יום	אחד	בלבד,	לא	ינוכה	משכרו	ולא	מחופשתו	בעד	
היעדרות	אחת	במשך	שנה.

השתתפות בהוצאות הנסיעה של העובדים למקום העבודה 	.38

לעובדים	המשתמשים	בתחבורה	ציבורית	כדי	להגיע	מביתם	למקום	העבודה	יוחזרו	הוצאות	הנסיעה	למקום	העבודה	 	38.1
וממנו	בעד	ימי	עבודתם	בפועל,	אלא	אם	כן	נהוג	אחרת	לגבי	העובד,	בהתאם	למחירי	הנסיעה	בתחבורה	הציבורית.

לעובדים	המשתמשים	בקווי	אוטובוסים	שיש	בהם	כרטיסיות,	יחושב	החזר	דמי	הנסיעה	בהתאם	למחירי	ההנחה	של	 	38.2
כרטיסיות	אלה.

הנהלת	המלון	תעשה	סידורים	מתאימים	להסעתם	של	עובדים	הגרים	בריחוק	מהמלון	ומסיימים	את	עבודתם	בלילה	 	38.3
לאחר	הפסקת	שירות	אוטובוסים	או	מוניות	ובשבתות	ובחגים	באין	שירות	כזה.

בימים	של	עבודה	מפוצלת	יקבלו	העובדים	הוצאות	נסיעה	מלאות	בעד	הנסיעה	השנייה	לפי	התעריף	של	התחבורה	 	38.4
הציבורית.

זכותו	של	המלון	לרכוש	בעבור	העובדים	או	לשלם	את	ההשתתפות	על	פי	המחיר	של	כרטיסי	מנוי	"חודשי	חופשי"	 	38.5
ובכך	יוצא	המלון	ידי	חובתו	לגבי	כל	האמור	בסעיפי	משנה	38.4-38.1	לעיל.	

במלון	המשלם	לעובד	על	פי	כרטיס	מנוי	"חודשי	חופשי",	היה	ועובד	זומן	במהלך	החודש	פחות	ימים	על	ידי	המלון,	 	38.6
ישולם	לעובד	מחיר	כרטיס	החופשי	חודשי	באופן	יחסי	למספר	הימים	שעבד,	אך	לא	פחות	ממחיר	הנסיעה	היומית	

כפול	מספר	ימי	העבודה	שזומן	על	ידי	המלון.	

שיעור	החזר	הוצאות	נסיעה	מקסימלי	ליום	לא	יעלה	על	23.70	שקלים	חדשים	ליום	עבודה	וזאת	החל	ביום	19/1/2010.	 	38.7
סכום	זה	יתעדכן	מעת	לעת,	בהתאם	להסכם	בין	לשכת	התיאום	של	הארגונים	הכלכליים	לבין	הסתדרות	העובדים	

החדשה.

	20 על	 העולה	 למרחק	 העובד	 של	 מגוריו	 מקום	 מהעתקת	 כתוצאה	 הנסיעה	 הוצאות	 של	 ההחזר	 סכום	 יוגדל	 לא	 	38.8
קילומטרים	ממקום	מגוריו	הקודם,	מעבר	למכסימום	הקבוע	בצו	ההרחבה.

בגדי עבודה 	.41

המעביד	יספק	לעובדים,	על	חשבונו,	בגדי	עבודה	אחת	לשנה	כמפורט	להלן:

עובדי	ניקיון,	שוטפי	כלים,	עובדי	מטבח	וטבחים,	עובדי	מחסן,	גננים,	עובדי	מכבסה	—	מדים	הכוללים:	שתי	חולצות,	 	41.1
שני	זוגות	מכנסיים	או	שני	סרבלים,	שני	זוגות	נעליים	בטיחותיות;

עובדי	אחזקה	—	מדים	הכוללים:	שתי	חולצות,	שני	זוגות	מכנסיים	או	שני	סרבלים,	שני	זוגות	נעליים	בטיחותיות; 	41.2

מלצרים,	ברמנים,	בל–בויס	—	מדים	הכוללים:	שתי	חולצות	ושני	זוגות	נעלי	עבודה	בטיחותיות.	אם	לא	מספקים	מדים	 	41.3
יספקו	במקומם	שני	זוגות	מכנסיים	או	שתי	חצאיות;
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דיילי	קבלה	ומודיעין,	שומרים	ואנשי	ביטחון	—	מדים	הכוללים:	חולצה	אחת	וזוג	נעלי	עבודה.	אם	לא	מספקים	מדים	 	41.4
יספקו	במקומם	זוג	מכנסיים	או	חצאית;

טלפניות	-	מדים	או	חולצה	אחת	וזוג	מכנסיים; 	41.5

חדרניות	-	מדים	או	שני	חלוקים	וזוג	נעליים; 	41.6

צ'קרים	-	מדים	או	חולצה	אחת	וזוג	מכנסיים; 	41.7

עובדי	משרד	—	חולצה	וזוג	מכנסיים	או	חצאית.	לפקידי	משרד	אשר	ההנהלה	תחייב	אותם	לביגוד	מיוחד	יהיה	עליה	 	41.8
לספקו	על	חשבונה	אחת	לשנה;

מלון	אשר	לא	מנפק	את	המדים	ישירות	לעובד,	ייתן	חלופה	לעובד	באמצעות	תלושי	ביגוד	לרכישת	מדים	או	תשלום	 	41.9
לעובד	בשווי	הביגוד	המצוין	בסעיפים	41.1—41.8	לעיל.	

בדיקות רפואיות כלליות 	.42

המעביד	רשאי	לדרוש	מכל	עובד	להיבדק	פעם	בשנה	בידי	רופא	קופת	חולים	או	בידי	רופא	פרטי	מוסכם	על	שני	הצדדים	
ועל	חשבון	המעביד.

השתתפות בהחזקת ילדי עובדות במעונות 	.43

המלון	ישתתף	בהוצאות	החזקת	ילדי	האימהות	העובדות	במלון,	במעונות	מוכרים.

ההשתתפות	תינתן	באותו	הסכום	ולפי	אמות	המידה	שעל	פיהן	משתתף	משרד	התמ"ת	בהוצאות	אלה	ובלבד	שהסכום	
שהמעביד	ישלם	לא	יהיה	גבוה	יותר	מההפרש	שבין	השתתפות	התמ"ת	לגובה	העלות	הכוללת	של	המעון.	

קרן השתלמות	 	.44

עובד	אשר	סיים	24	חודשי	עבודה	במלון	וזאת	החל	מהחודש	ה–25	לעבודתו	ואילך,	יופקד	בגינו	לקרן	השתלמות	על	 	44.1
פי	התנאים	והשיעורים	המפורטים	בפרק	זה	להלן.

העובד	יצורף	לקרן	השתלמות	שעליה	יסכימו	הצדדים	מעת	לעת,	אלא	אם	כן	בחר	העובד	אחרת	והודיע	להנהלת	
המלון	בכתב	את	שם	קרן	ההשתלמות	שבה	בחר.

בית	המלון	והעובדים	יפקידו	לקרן	ההשתלמות	סכומים	בשיעורים	האלה: 	44.2

בית	המלון	יפקיד	על	חשבונו	לקרן	7.5%	מהמשכורת	הכוללת	של	העובד.	2.5%	מהמשכורת	הכוללת	ינוכו	משכרו	של	
העובד	ויועברו	לקרן	באמצעות	המלון.

המלון	יעביר	את	הסכומים	כאמור	לעיל	לקרן	מדי	חודש	בחודשו,	כל	חודש	בעד	החודש	החולף	אך	לא	יאוחר	מהיום	 	44.3
ה–18	בכל	חודש.

עובד	חדש	אשר	מקום	עבודתו	הקודם	האחרון	היה	בבית	מלון	ואשר	הופקד	בעבורו	לקרן	השתלמות	במקום	עבודתו	 	44.4
יופקד	בעבורו	לקרן	השתלמות	החל	בחודש	ה–7	לעבודתו	במלון	החדש	שבו	החל	 האחרון	עד	למועד	פרישתו	—	

לעבוד,	ואילך.

חובת	התשלום	לקרן	לא	תחול	על	עובדים	שאינם	מקבלים	את	משכורתם	במישרין	מבית	המלון. 	44.5

כלכלה — ארוחות לעובדים 	.47

מלון	המאפשר	לעובדיו	לאכול	ארוחות	בחדר	אוכל	עובדים,	יהיו	העובדים	זכאים	לארוחות	במחיר	מופחת. 	47.1

העובדים	יחויבו	בעבור	הארוחות	החל	ביום	1/1/2011	כדלהלן: 	47.2

ארוחת	בוקר	או	ארוחת	ערב	קרה	-	1.61	שקלים	חדשים;	

ארוחת	צהרים	או	ארוחת	ערב	חמה	-	3.23	שקלים	חדשים;	

התעריפים	בסעיף	47.2	עודכנו,	בתאריך	1.1.2012	יעודכנו	ב	2%	נוספים.

עובדים	ששהו	במלון	עקב	עבודתם	או	מחוץ	לשעות	עבודתם	במועד	הגשת	ארוחות	על	ידי	המלון,	יחויבו	בעבור	 	47.3
הארוחות.	עובד	רשאי	להודיע	למעביד	בכתב	שאין	ברצונו	לאכול	במלון	את	כל	הארוחות.	

הנהלת	המלון	תחייב	את	העובדים	בעבור	"שווי	ארוחות"	לצורך	מס	הכנסה	ולצורך	מע"מ	על	פי	קביעת	שלטונות	 	47.4
המס.

מחירי	הארוחות	יעודכנו	מדי	מועד	תשלום	תוספת	יוקר	ובמועדים	של	מתן	תוספות	שכר	ענפיות	וכן	במועד	עדכון	 	47.5
שכר	המינימום.	

כל	האמור	מותנה	בכך	שהמלון	ידאג	לסידורי	ארוחות	לעובדים. 	47.6
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פרק שישי: פיטורים ופיצויים

הפסקת עבודה ואזהרות לעובדים מעל 24 חודש: 	.48

הודעה	על	הפסקת	העבודה	תינתן	בכתב	על	ידי	המעביד	לעובד,	ולנציגות	העובדים.	 	48.1

המעביד	רשאי	להפסיק	בלא	הודעה	מוקדמת	את	עבודתו	של	עובד	במקרה	של	חשד	סביר	במעשה	פלילי	על	ידו	או	 	48.2
במקרה	של	אי–ציות	חריג	להוראות	הממונה	עליו.

הפסקת	העבודה	תיהפך	לפיטורים	אם	העובד	או	ועד	העובדים	לא	ידרשו	את	בירור	העניין	בין	הצדדים	בתוך	6	ימים	 	48.3
ממסירת	ההודעה	לנציגות	העובדים	כאמור	בסעיף	48.1	לעיל.

יידרש	בירור	—	יתקיים	זה	בתוך	24	שעות. 	48.4

נקבע	בבירור	בין	הצדדים	שלא	היתה	הצדקה	להפסקת	העבודה	—	יוחזר	העובד	לעבודתו	וישולם	לו	השכר	בעבור	 	48.6
ימי	האבטלה.

במקרה	שעובד	מתרשל	בעבודה	או	מפריע	למהלך	התקין	של	העבודה	הוא	יוזהר	על	ידי	ההנהלה	ותינתן	לו	שהות	 	48.7
זכאים	 שיהיו	 לעיל(,	 	48.1 בסעיף	 )כאמור	 העובדים	 לנציגות	 יישלח	 האזהרה	 העתק	 הנדרש.	 את	 לשפר	 ואפשרות	
לערער	על	כך.	לא	ערערה	נציגות	העובדים	על	מתן	האזהרה	בתוך	6	ימים	או	אם	העובד	לא	שיפר	את	הנדרש,	יהיה	

צפוי	לפיטורים.

פיטורים והתפטרות 	.49

במקרה	של	כוונת	המעביד	לפטר	עובד,	יזמן	המעביד	את	העובד	לשימוע.	הזימון	יתבצע	בכתב.	העובד	יהיה	רשאי	 	49.1
להביא	עמו	לשימוע	נציג	שבו	יחפוץ.	תהיה	לעובד	אפשרות	להשמיע	את	דבריו	והם	יילקחו	בחשבון	על	ידי	המעביד	

בטרם	קבלת	החלטתו.

פיטורי	עובדים	בוותק	של	מעל	24	חודשי	עבודה	במלון,	אפשריים	רק	מסיבה	מספקת	ובהודעה	מוקדמת	של	חודש,	 	49.2
אשר	תימסר	בכתב	לעובד	והעתק	לוועד	העובדים.

במקרה	של	פיטורי	עובד	רשאית	ההנהלה	לוותר	על	עבודתו	של	העובד	בתקופת	זמן	ההודעה	המוקדמת	כולה	או	 	49.3
חלקה	בתנאי	שתשלם	לו	בעבור	הזמן	הזה	לפי	משכורתו	הכוללת	על	חשבונה.

אין	לפטר	עובד	בעת	היותו	בשירות	מילואים	או	בימי	אבל	או	במחלה. 	49.4

קיימות	הגבלות	לפיטורים	של	נשים	בעת	הריונן	ולאחר	הלידה,	המעביד	ינהג	בנושא	זה	על	פי	חוק	עבודת	נשים. 	49.5

צמצום	בעבודה	נחשב	כסיבה	מספקת	לפיטורים. 	49.6

פיטורים	בגלל	צמצום	בעבודה	ייעשו	לפי	צורכי	המלון,	ותק	העובד	ומצבו	הסוציאלי.	 	49.7

עובד	בוותק	של	מעל	24	חודשים	במלון,	אשר	פוטר	בגלל	צמצום	בעבודה	יקבל	זכות	קדימה,	במקרה	של	הזמנת	עובד	 	49.8
חדש	בתוך	תקופה	של	6	חודשים.	אם	יוחזר	העובד	לעבודה	בתוך	תקופה	זו	—	יקבל	את	כל	זכויות	הוותק	שצבר	לפני	

פיטוריו	פרט	לפיצויי	פיטורים.

עובד	שאינו	מופיע	לעבודה	במשך	שבוע	בלא	הודעה	בכתב	להנהלת	המלון	ובלא	סיבה	מספקת	לאי–מתן	ההודעה	 	49.9
יראו	אותו	כמתפטר	מהעבודה	מרצונו.	

עובד	שזכאי	לקבל	גמלה	או	פנסיה	או	קצבה	כלשהי	יפרוש	מהעבודה	במלון. 	49.10

הודעה מוקדמת לפני הפסקת עבודה 	.50

העובד	יהיה	זכאי	להודעה	כמפורט	להלן:

במהלך	ששת	חודשי	עבודתו	הראשונים	—	של	יום	אחד	בשל	כל	חודש	עבודה. 	50.1

במהלך	התקופה	החל	בחודש	השביעי	לעבודתו	עד	תום	שנת	עבודתו	הראשונה	-	של	6	ימים,	בתוספת	של	יומיים	 	50.2
וחצי	בשל	כל	חודש	עבודה	בתקופה	האמורה.

לאחר	שנת	עבודתו	הראשונה	—	של	חודש	ימים. 	50.3

אותה	תקופת	הודעה	מוקדמת	חייב	לתת	המתפטר	מעבודתו.	במקרה	של	התפטרות	שבה	העובד	לא	עמד	בחובת	ההודעה	 	.51
ההודעה	 תקופת	 בעבור	 מקבל	 שהיה	 לשכר	 השווה	 סכום	 לעובד,	 שיגיע	 סכום	 מכל	 לנכות	 המעביד	 רשאי	 המוקדמת,	

המוקדמת	שבה	לא	עמד.

פרק שביעי: התחייבויות הדדיות

תקנון עבודה 	.52

תקנון	העבודה	המצורף	לצו	זה	כנספח	1	מהווה	חלק	בלתי	נפרד	ממנו.
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ועד עובדים 	.53

ועד	עובדים	אשר	נבחר	בהתאם	למוגדר	בסעיף	6.2	לעיל,	ייצג	את	עובדי	המלון	כלפי	ההנהלה,	וההנהלה	תשתף	איתו	 	53.1
פעולה.

ועד	עובדים	זכאי	לקבל	את	רשימת	העובדים	במלון. 	52.2

נהלים בנוגע לעבודה בישיבה 	.54

לאור	הוראות	חוק	הזכות	לעבודה	בישיבה	-	מפורט	יישום	מצורף	בזה	לצו	זה	כנספח	מס'	4. 	

1 נספח מס' 

תקנון עבודה

	תקנון	זה	מהווה	חלק	בלתי	נפרד	מהסכם	העבודה	הקיבוצי	הכללי	וחל	על	כל	עובדי	המלון. 	

עובדים חדשים 	.1

על	העובד	להודיע	על	מצבו	המשפחתי	ואת	כתובתו	הנכונה,	בצירוף	צילום	תעודת	הזהות,	וכן	עליו	להודיע	להנהלה	 	1.1
על	כל	שינוי	בשני	הנתונים	דלעיל	בתוך	שבוע	ימים	מאירוע	השינוי.

ההנהלה	או	ועד	העובדים	רשאים	לדרוש	מעובד	המתקבל	לעבודה	תעודה	רפואית	מוכרת	המאשרת	שעבודתו	בבית	 	1.2
המלון	אינה	מסכנת	את	בריאותו,	בריאותם	וביטחונם	של	אחרים.

כרטיס עבודה 	.2

ידי	 על	 זו	 למטרה	 במקום	שנקבע	 ובסיומה	 לפני	התחלת	העבודה	 נוכחות	 כרטיס	 אישית	 להחתים	 חייב	 עובד	 כל	 	2.1
ההנהלה,	אלא	אם	כן	ישוחרר	מחובה	זו	בכתב	על	ידי	ההנהלה.

עובד	אינו	רשאי	להחתים	כרטיס	נוכחות	לעובד	אחר	אלא	באישור	ההנהלה.	החתמת	כרטיס	נוכחות	שלא	על	ידי	 	2.2
העובד	בעל	הכרטיס	אסורה	והיא	עבירה	חמורה.

הזכות	בידי	העובד	לקבל	העתק	של	דוח	הנוכחות	ולבדוק	את	הרשום	בו. 	2.3

יירשמו	רק	לאחר	אישור	מאת	מנהל	 יום	 לא	נרשם	עובד	עם	התחלת	העבודה	או	בסיומה,	שעות	עבודתו	באותו	 	2.4
המחלקה.

בכל	מקום	הרשום	כרטיס	נוכחות	ניתן	גם	שתהיה	החתמת	כרטיס	ביאומטרית. 	2.5

משמעת עבודה 	.3

על	העובד	להימצא	בזמן	הקבוע	במקום	המיועד	לעבודתו	מוכן	להתחלת	העבודה,	ועליו	להימצא	במקום	עבודתו	 	3.1
במשך	כל	שעות	העבודה	על	פי	סידור	העבודה	ועל	פי	הנהלים	שנקבעו.

עובד	שיאחר	לעבודתו	או	ייעדר	מן	העבודה,	פרט	להיעדרויות	מוכרות	ומאושירות	ינוכה	חלק	ממשכורתו,	יחסית	 	3.2
למשך	האיחור	או	ההיעדרות.	

החלפת	הבגדים	והרחצה	ייעשו	מחוץ	לזמן	העבודה. 	3.3

עובד	רשאי	לעזוב	את	מקום	עבודתו	רק	ברשות	מנהל	המחלקה. 	3.4

נאלץ	עובד	להיעדר	מהעבודה,	מסיבה	חשובה	בלתי	צפויה	המתקבלת	על	דעת	שני	הצדדים,	עליו	להודיע	על	כך	 	3.5
להנהלה	מראש,	ואם	אין	אפשרות	לכך,	לא	יאוחר	מתוך	24	שעות.

נאלץ	עובד	מסיבה	כנ"ל	להיעדר	מהעבודה	כמה	ימים,	עליו	להודיע	מראש	להנהלה	על	מועד	שובו	לעבודה	ולקבל	 	3.6
את	אישורה.

על	כל	עובד	הנעדר	מהעבודה	מסיבות	מחלה,	להמציא	תעודת	רופא	מוכרת	בשובו	לעבודה.	 	3.7

כל	עובד	הנעדר	מהעבודה	מסיבות	מחלה	-	חודש	לפחות,	חייב	להודיע	3	ימים	מראש	על	מועד	שובו	לעבודה.	עובד	 	3.8
הנעדר	חודשיים	לפחות,	חייב	להודיע	שבוע	מראש	על	מועד	שובו	לעבודה.

על	כל	עובד	לציית	להוראות	הקשורות	בעבודתו	הניתנות	על	ידי	המנהל	הממונה	עליו	ולהקפיד	על	תפקודו	על	 	3.9
פי	הנהלים	המקובלים.	רשאי	עובד	לערער	באמצעות	ועד	העובדים	ומחוץ	לשעות	העבודה	לפני	ההנהלה,	אם	הוא	

סבור	שההוראות	היו	בלתי	מוצדקות.

	על	עובד	לבצע	כל	עבודה	שתוטל	עליו	במסגרת	התפקיד	על	ידי	ההנהלה	או	המנהל	הממונה	עליו.	 3.10.1 	3.10

ההנהלה	רשאית	להעביר	עובדים	מתחנת	עבודה	וממחלקה	אחת	לאחרת,	לעבודה	שווה	או	דומה	בעיקר	 	3.10.2
לעבודתם	הקבועה,	בהתאם	לצורכי	העבודה	כפי	שייראו	להנהלה.



6427ילקוט הפרסומים 6291, ח' באלול התשע"א, 7.9.2011

העובדים	 של	 ובמעמדם	 בהכנסתם	 פגיעה	 בלא	 תיעשה	 זה	 סעיף	 להוראות	 בהתאם	 עובדים	 העברת	
המועברים.

עובד	שהועבר	לעבודה	או	למחלקה	או	לתחנת	עבודה	אחרת	בהתאם	להוראות	סעיף	זה,	והרואה	את	עצמו	 	3.10.3
נפגע	שלא	כדין	על	ידי	ההעברה,	רשאי	לערער	על	ההוראות	באמצעות	נציגות	העובדים.	עד	להחלטת	הגוף	
המוסמך	וכל	עוד	לא	הוחלט	אחרת,	ימשיך	העובד	לבצע	את	עבודתו	בהתאם	לסדרי	העבודה	כפי	שקבעה	

ההנהלה.

יש	צורך	להעסיק	עובד	בעבודה	שונה	מעבודתו	המקצועית	הרגילה,	ייעשה	הדבר	בהסכמת	ועד	העובדים	 	3.10.4
או	בהסכמה	הדדית.

אם	הסידור	הוא	רק	לשעות	מספר,	ייעשה	על	דעת	ההנהלה	בלבד.

לא	יחליף	עובד	את	עבודתו	או	את	משמרתו	עם	עובד	אחר	בלי	ידיעה	והסכמה	של	ההנהלה,	או	של	הממונה	עליו	 	3.11
מטעם	ההנהלה.

העובד	יימצא	בבית	המלון	רק	בשעות	עבודתו	על	פי	הקבוע	בסידור	העבודה	או	במקרה	של	הכרח	לסדר	עניינים	 	3.12
הנוגעים	לעבודתו	בבית	המלון.

אין	לעורר	ריב	ולנהל	ויכוחים	בזמן	העבודה. 	3.13

לא	ישתמש	עובד	ברכוש	או	בחומרים	של	בית	המלון	לצרכים	פרטיים. 	3.14

זה	אינו	מתייחס	לפניות	 והתייעצויות	בזמן	העבודה,	פרט	בסיכום	מוקדם	עם	ההנהלה.	סעיף	 אין	לקיים	אסיפות	 	3.15
שאינן	סובלות	דיחוי	של	עובד	לנציגי	ועד	העובדים.

ההנהלה	וועד	העובדים	רשאים	במקרה	הצורך	לערוך	בדיקה	בכלי	העובדים. 	3.16

על	העובד	למסור	להחסנה	למשמרת	אצל	שוער	המלון	כל	חבילה	שהוא	מביא	אתו,	עד	גמר	משמרתו.	אם	בחבילה	 	3.17
דברים	וחפצים	הנחוצים	לו	בשעת	משמרתו	עליו	להראותם	לשוער.

על	העובד	למסור	מיד	למנהל	המלון	כספים	ו/או	כל	חפץ,	שימצא	בשטח	המלון. 	3.18

אסור	לעובד	לקיים	פגישות	עם	אנשים	ו/או	אורחים	בתוך	שטח	המלון. 	3.19

עובד	שנתפס	באכילת	אוכל	המלון	בלא	רשות	—	רשאית	ההנהלה	לחייבו	במחיר	המכירה	המלא	של	האוכל. 	3.20

השימוש	במחשב	המלון	על	ידי	העובד	יהיה	על	פי	הכללים	שנקבעו	בהסכם	הקיבוצי	הכללי	בין	לשכת	הארגונים	 	3.21
הכלכליים	לבין	הסתדרות	העובדים	החדשה	מתאריך	25/6/2008	ועל	פי	תקנון	המלון	בעניין	זה.

לא	ישתמש	עובד	בטלפון	המלון	לצרכים	פרטיים	בלא	אישור. 	3.22

עבודה במשמרות 	.4

סידור	העבודה	שהוכן	על	ידי	ההנהלה	מחייב	כל	עובד. 	4.1

ועד	 בהסכמת	 ייעשו	 אחרת,	 למשמרת	 הקבועה	 ממשמרתו	 עובד	 החלפת	 וכן	 התקופתי	 העבודה	 בסידור	 שינויים	 	4.2
העובדים	או	בהסכמה	הדדית,	אך	אם	לדעת	ההנהלה	צורכי	העבודה	יחייבו	זאת,	היא	תהיה	רשאית	להעביר	זמנית	

עובד	או	עובדים	מעבודה	במשמרת	אחת	למשמרת	אחרת,	עד	לתקופה	של	שבוע	ימים.

על	כל	עובד	להמשיך	בעבודתו	עד	שהעובד	מהמשמרת	הבאה	מחליפו,	אך	אינו	חייב	לעשות	זאת	למעלה	משעתיים.	 	4.3
בעבור	הזמן	הנוסף	שעבד	ישולם	לו	כמוגדר	בהסכם	העבודה	גמול	שעות	נוספות.

במקרה	של	איחור	של	למעלה	משעה	אחת,	ובלי	סיבה	מספקת,	הרשות	בידי	ההנהלה	למנוע	מהעובד	עבודה	ביום	 	4.4
האיחור.	במקרה	שיתעורר	ספק	ביחס	לסבירות	הסיבה	של	האיחור	ישותף	נציג	ועד	העובדים	בהחלטה.

עובד	המאחר	לעבודה	מעל	10	דקות,	תישלל	ממנו	ביום	האיחור	ההטבה	הכרוכה	מעבודה	במשמרת	ערב. 	4.5

עובד	שצבר	יותר	משני	איחורים	של	עד	10	דקות	לאיחור,	במהלך	החודש,	תישלל	ממנו	בימי	האיחור	באותו	חודש	
ההטבה	הכרוכה	מעבודה	במשמרת	ערב.

אחריות לציוד וחומרים 	.5

על	העובד	לשמור	על	רכוש	המלון	ולהימנע	מבזבוז	חומרים. 	5.1

על	העובד	לנהוג	בזהירות	במכשירים	ובכלים	שהם	עובדים	אתם	ובמקרה	של	קלקול	על	העובד	להודיע	על	כך	מיד	 	5.2
לאחראי	על	כך.

הופעה 	.6

על	העובד	להופיע	לעבודה	נקי	ומסודר	בהתאם	לתפקידו	במלון	ובתלבושת	בהתאם	להוראות	הנהלת	המלון.
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עונשין 	.7

עבר	עובד	על	אחת	מתקנות	תקנון	זה	—	באים	בחשבון	הקנסות	והעונשים	כדלקמן: 	7.1

התראה	בכתב; 	7.1.1

קנס	כספי	עד	לשיעור	של	חצי	יום	עבודה; 	7.1.2

הפסקת	עבודה	בלא	תשלום	עד	יומיים. 	7.1.3

עבר	עובד	על	תקנון	זה	על	ידי	- 	7.2

אי–ציות	להוראות	ההנהלה	או	הפרת	משמעת; 	7.2.1

עזיבת	מקום	העבודה	באמצע	יום	העבודה	בלי	רשות	ובלי	סיבה	מספקת; 	7.2.2

חיסורים	בעבודה	בלי	רשות	ובלי	סיבה	מספקת; 	7.2.3

הכאות	בבית	המלון; 	7.2.4

באים	בחשבון	קנסות	ועונשים	כדלקמן: 	7.2.5

	קנס	כספי; 7.2.5.1

	הפסקה	זמנית	של	עבודה	בלא	תשלום; 7.2.5.2

	פיטורים	רגילים	בהודעה	מוקדמת	ומתן	פיצויים. 7.2.5.3

במקום	 שלילית	 השפעה	 משום	 בה	 שיש	 עבירה	 בביצוע	 הודה	 או	 פלילית	 עבירה	 ביצוע	 על	 בדין	 עובד	 הורשע	 	7.3
העבודה	או	הוכחה	אשמה	חמורה	נגד	עובד	כגון:

אי–ציות	להוראות	ההנהלה	או	הפרת	משמעת	חמורה; 	7.3.1

הכאות	בבית	מלון	במקומות	המיועדים	לאורחים	או	מריבות	קולניות	בין	העובדים,	אשר	גרמו	לתוצאות	 	7.3.2
חמורות;

גניבה	או	חבלה	במזיד; 	7.3.3

קלקול	חומרים,	מכשירים	או	מכונות	במזיד; 	7.3.4

עבודה	במקום	אחר	בלי	רשות	בכתב	מאת	ההנהלה; 	7.3.5

בזבוז	חומרים	בזדון	ולקיחת	מזון	בלא	רשות; 	7.3.6

מסירת	סודות	עסקיים; 	7.3.7

הורדת	התפוקה	במזיד	או	פגיעה	במהלך	התקין	של	העבודה; 	7.3.8

באים	בחשבון	העונשים	האלה: 	7.3.9

	הפסקת	עבודה	זמנית	ממושכת	בלא	תשלום; 7.3.9.1

	פיטורים	בלא	הודעה	מוקדמת; 7.3.9.2

	פיטורים	בלא	הודעה	מוקדמת	ובלא	פיצויים. 7.3.9.3

הישנות	עבירה	על	התקנון	תגרום	להחמרת	העונש	או	הקנס. 	7.4

ועד	העובדים,	פרט	להתראה	 יחד	עם	 ידי	ההנהלה	 יוטלו	על	העובד	הנאשם	על	 והעונשין	דלעיל	 הקנסות	 	7.5.1	 7.5
היכולה	להינתן	לעובד	על	ידי	ההנהלה	בהודעה	לוועד	עובדים.

מוטלת	 אינה	 העבירה	 ועובדת	 דלעיל,	 	7.3 משנה	 בסעיף	 והמפורטות	 החמורות	 מהעבירות	 אחת	 עובד	 עבר	 	7.6.1	 7.6
מחוץ	 ביום	 בו	 יתקיים	 אשר	 לבירור,	 עד	 הנאשם	 העובד	 עבודת	 את	 להפסיק	 ההנהלה	 בידי	 הרשות	 בספק,	

לשעות	העבודה.

יזוכה	העובד	הנאשם,	ישולם	לו	על	ידי	ההנהלה	בעבור	כל	תקופת	הבטלה	שנגרמה	לו. 	7.6.3

יצא	העובד	המואשם	נקי	מכל	אשמה,	תפורסם	ההחלטה	במקום	העבודה. 	7.7

כספי	הקנסות	ינוצלו	למטרה	מוסכמת	על	ידי	שני	הצדדים. 	7.8

בא	כוח	הנוער	העובד	יוזמן	להשתתף	בכל	בירור	הנוגע	לנוער	העובד	במלון. 	7.9

תעודות רפואיות בלתי מוצדקות 	.8

בכל	מקרה	שיתעורר	ספק	ביחס	לתוכן	כל	תעודה	רפואית	המוגשת	על	ידי	העובד,	רשאי	כל	צד	להסכם	זה	להביא	 	8.1
את	המקרה	לבירור	לפני	ועדה	רפואית	מוסמכת	למטרה	זו.

הוועדה	הרפואית	המיוחדת	רשאית	להעמיד	את	העובד	לבדיקה	רפואית	ועל	העובד	להיענות	להזמנת	הוועדה. 	8.2
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החלטות	הוועדה	הרפואית	יהיו	סופיות	ומחייבות	את	הנוגעים	בדבר. 	8.3

נספח מס' 2

תשלומים ותוספות  	.1

תוספת ותק 	1.1

תוספת	הוותק	תשולם	לפי	חישוב	מרבי	של	31	שנות	ותק	בשנת	2011	ו–32	שנות	ותק	החל	משנת	2012	למי	 	1.1.1
בשיעור	 תעודכן	 הוותק	 תוספת	 בפועל.	 העבודה	 שעות	 למספר	 יחסית	 יתבצע	 התשלום	 לה.	 זכאי	 שיהיה	

תוספות	היוקר.	התשלום	יהיה	לכל	שנת	עבודה.	תוספת	הוותק	תצוין	בנפרד	בתלוש	השכר	ממועד	צו	זה.

לעובדים	אשר	בעת	הוצאת	צו	זה	משולמת	להם	תוספת	ותק,	תמשיך	ותשולם	להם	כפי	ששולמה	עד	הוצאת	 	1.1.2
צו	זה.	תעריפי	הוותק	לעובדים	אלה	יעודכנו	בשיעור	של	3.7%	)מההסכם	הקודם(,	וכן	ב–4%	נוספים	של	צו	זה	

ממועד	צו	זה.	עדכון	נוסף	יתקיים	בתאריך	1.1.2012	בשיעור	2%.

שנה	 מלאה	 טרם	 אשר	 העובדים	 וכל	 זה,	 צו	 הוצאת	 לאחר	 לעבודה	 יתקבלו	 אשר	 החדשים	 העובדים	 כל	 	1.1.3
לעבודתם	בעת	הוצאת	צו	זה	ואשר	אינם	מקבלים	תוספת	ותק,	יקבלו	החל	בחודש	ה–13	לעבודתם,	תוספת	

ותק	אחידה	בסך	33	שקלים	חדשים	לשנת	עבודה	)יחסית	לשעות	עבודה	בפועל(.

תוספת מקצועית 	1.2

מעודכן	ליום	1/1/2011	בשקלים	חדשים.

כל	תעריפי	התוספת	המקצועית	בנספח	זה	עודכנו	בשיעור	של	3.7%	)מההסכם	הקודם(	וכן	ב–4%	של	צו	זה,	ביום	
1/1/2011.	עדכון	נוסף	יתקיים	ביום	1.1.2012	בשיעור	2%.

תוספות	סיווג	מקצועי	המאושירות	על	ידי	תעודות	משרד	התמ"ת 	1.2.1

	פקידי	קבלה 1.2.1.1

סוג	1	—	פקיד	קבלה	זוטר	-	18.77

סוג	2	—	פקיד	קבלה	-	29.78

סוג	3	—	פקיד	קבלה	ראשי	-	44.88

	טבחים 1.2.1.2

סוג	1	טבח	עוזר	-	18.77

סוג	2	טבח	-	29.78

סוג	3	טבח	ראשון	-	44.88

סוג	4	טבח	יחיד	-	55.61

סוג	5	טבח	ראשי	-	55.61

	מושקות 1.2.1.3

סוג	1	מושקות	אירוח	מסייעת	-	18.77

סוג	2	מושקות	אירוח	-	29.78

סוג	3	מושקות	אירוח	ראשית	-	44.88

	מוזגים	)ברמנים( 1.2.1.4

סוג	1	ברמן	-	18.77

סוג	2	ברמן	בכיר	-	44.88

	מלצרים 1.2.1.5

סוג	1	עוזר	מלצר	-	18.77

סוג	2	סגן	מלצר	-	29.78

סוג	3	מלצר	-	44.88

סוג	4	מלצר	ראשי	-	55.62

	מקצועות	אחרים 1.2.1.6

)על	פי	סיווג	מקצועי	של	משרד	התמ"ת(

סוג	1	-	18.77

סוג	2	-	29.78
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סוג	3	-	44.88

סוג	4	ומעלה	-	55.62

	תוספת	השתלמות	תעודה	של	המרכז	לקידום	מקצועי	-	17.62 1.2.1.7

	אקדמאים	בעלי	תואר	בתיירות	ומלונאות	-	100	 1.2.1.8

	בוגרי	לימודי	מנהל	מלונאי	או	"משולבת"	על	פי	תכנית	הלימודים	המאושרת	על	ידי	משרד	התמ"ת	 1.2.1.9	
													ו/או	משרד	התיירות	-	75

הערה	-	התוספות	המקצועיות	ישולמו	מיום	הצגת	התעודה	בלבד	)ולא	רטרואקטיבית(. 	1.2.2

נספח מס' 4

בית	המלון	ובית	ההארחה	)להלן	-	המלון(	מתחייב	להמשיך	ולפעול	ליישום	מלא	של	חוק	הזכות	לעבודה	בישיבה,	התשס"ז- 	.1
2007	)להלן	-	החוק(,	בענף.

ככלל,	המלון	יעמיד	לרשות	העובדים	כיסאות	העונים	על	הגדרות	החוק.	 	.2

רק	עובדים	בתפקידים	אשר	יצוינו	להלן,	יהיו	מורשים	לבצע	את	עבודתם	בעמידה	בעת	הענקת	שירות	לאורחים.	במחלקות	 	.3
שבהן	נמצאים	עובדים	אלה,	יוצבו	כיסאות	בעמדת	העבודה	ואם	לא	ניתן	-	בסמוך	לה,	והעובדים	יוכלו	לשבת	כאשר	הדבר	

מתאפשר	מביצוע	העבודה.	נוסף	על	כך	יוצבו	כיסאות	לישיבה	לרווחת	העובדים	במשרדים	העורפיים	של	המחלקות.

המלון	מתחייב	לאפשר	לעובדים	לשבת,	בזמנים	שבהם	אינם	מבצעים	בפועל	עבודה	של	מתן	שירות,	או	עבודה	הדורשת	 	.4
ניידות	במלון	או	מחוץ	למלון,	וזאת	בכפוף	לצורכי	העבודה.	כמו	כן	מתחייב	המלון	לאפשר	לעובדים,	לשבת	בזמני	הפסקות	

המנוחה	כקבוע	בחוק.

המלון	ימנה	את	אחד	המנהלים	להיות	ממונה	על	יישום	הוראות	החוק	וההסכם.	העובדים	במלון	יוכלו	לפנות	לממונה	או	 	.6
לנציג	ועד	העובדים,	בתלונות	על	אי–קיום	הוראות	החוק	וההסכם.	הממונה	יטפל	בכל	תלונה	שתוגש	בדרך	שתבטיח	את	

קיום	הוראות	החוק	וההסכם.

התפקידים	שבהם	יותר	ביצוע	העבודה	בעמידה	בהתאם	לסעיף	3	לעיל: 	.8

עובדים	בקבלה,	מודיעין	ובלבויס 	8.1

מלצרים	וברמנים 	8.2

טבחים,	קונדיטורים	ועובדי	מטבח 	8.3

מאבטחים/קב"טים	 	8.4

עובדים	בניקיון	ומשק 	8.5

עובדים	בבריכה/ספורט	ומועדוני	בריאות 	8.6

עובדים	באחזקה 	8.7

צ'קרים 	8.8

עובדים	בצוות	בידור 	8.9

התפקידים	המצוינים	בסעיף	8	כוללים	גברים	ונשים	גם	אם	רשומים	בלשון	זכר. 	.9

נספח מס' 5א

תנאים מיוחדים לעובדי מלונות אילת

העובדים	במלונות	באזור	אילת	יקבלו	תוספת	שכר	כפי	שיפורט	להלן	שתבוא	במקום	התנאים	כמפורט	בנספח	א'	שנחתם	 	.1
ביום	21.3.2004.

שקלים	 	300 של	 בסכום	 החודשי	 בשכרו	 לתוספת	 זכאי	 יהיה	 אילת	 באזור	 במלונות	 ברציפות	 חודשים	 	24 שעבד	 עובד	 	.2
חדשים.

למרות	האמור	בסעיף	2,	עובד	במלון	שהוא	״תושב	אילת״	יקבל	את	תוספת	השכר	כאמור	בסעיף	2	בתום	6	חודשי	עבודה.	 	.3
יקבל	העובד	שהוא	תושב	אילת	רטרואקטיבית	את	התוספת	האמורה	מיום	תחילת	 6	חודשי	עבודה	במלון	 עם	השלמת	

עבודתו	במלון.

להבהרה,	עובד	ייחשב	ל״תושב	אילת״	אם	בתחילת	עבודתו	במלון	הוא	תושב	העיר	אילת	בתקופה	של	24	חודשים	לכל	
הפחות	לפני	תחילת	עבודתו	במלון	על	פי	הרישום	בתעודת	הזהות	או	על	פי	הוכחת	״תושבות״	או	״מגורים״	בדרך	מקובלת	

אחרת.
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עובד	שהחל	את	עבודתו	במלון	והוכיח	כי	מילא	אחר	כל	התנאים	המפורטים	בנספח	5א	וקיבל	את	תוספת	השכר	האמורה	 	.4
ממלון	אחר	שבו	עבד,	יהיה	זכאי	לתוספת	השכר	מהיום	הראשון	לעבודתו	במלון	החדש.

עובדים	בפועל	במלונות	אילת	שבעת	חתימה	על	צו	זה	אינם	מקבלים	עדיין	את	״תוספות	אילת״	ויהיו	זכאים	ל״תוספות	 	.5
אילת״	על	פי	ההסכם	שהיה	בתוקף	עד	מועד	הוצאת	צו	זה	יקבלו	את	התוספת	על	פי	זכאותם	לפי	ההסכם	הקודם	אך	בלא	

תשלום	רטרואקטיבי.

ו־ב׳,	תוספות	אלה	יבוטלו	ובמקומן	יקבלו	העובדים	״תוספת	אילת״	 עובדים	המקבלים	כבר	כיום	את	תוספות	אילת	א׳	 	.6
בשיעור	של	300	שקלים	חדשים	שתיווסף	לשכרם	הבסיסי	של	העובדים	ותהיה	שכר	לכל	דבר	ועניין.

תוספת	השכר	כאמור	תשולם	יחסית	להיקף	משרתו	של	העובד	כפי	שהיתה	מדי	חודש	אך	בכל	מקרה	לא	יותר	מהיקף	משרה	 	.7
מלאה.

נספח מס' 5ב

תנאים מיוחדים לעובדי מלונות באזור ים המלח

העובדים	במלונות	באזור	ים	המלח	יקבלו	תוספת	שכר	כפי	שיפורט	להלן. 	.1

שקלים	 	185 של	 בסכום	 החודשי	 בשכרו	 לתוספת	 זכאי	 יהיה	 המלח	 ים	 באזור	 במלון	 ברציפות	 חודשים	 	24 עובד	שעבד	 	.2
חדשים.

תוספת	זו	תיווסף	לשכר	הבסיס	של	העובד	ותהיה	שכר	לכל	דבר	ועניין.

עובד	שהחל	את	עבודתו	במלון	והוכיח	כי	מילא	אחר	כל	התנאים	המפורטים	בנספח	5ב	וקיבל	את	תוספת	השכר	האמורה	 	.3
ממלון	אחר	שבו	עבד	יהיה	זכאי	לתוספת	השכר	מהיום	הראשון	לעבודתו	במלון	החדש.

תוספת	השכר	כאמור	תשולם	יחסית	להיקף	משרתו	של	העובד	כפי	שהיתה	מדי	חודש	אך	בכל	מקרה	לא	יותר	מהיקף	משרה	 	.6
מלאה.

7 נספח מס' 

תוספת שכר 	.1

עובד	קיים	אשר	החל	את	עבודתו	במלון	לפני	1/7/2008	יקבל: 	1.1

בעת	הוצאת	צו	זה	יקבל	מענק	חד–פעמי	בגובה	2%	משכר	היסוד	החודשי	על	פי	עבודתו	בפועל,	לכל	חודש	 	1.1.1
ולצורך	תשלום	 ערך	שעה	 לעניין	 חלק	מהשכר	 יהיה	 לא	 31/12/2010.	המענק	 ועד	 	1/8/2010 בגין	החודשים	

שעות	נוספות,	הפרשות	תנאים	סוציאליים	ופיצויים.

בתאריך	1.1.2011	יקבל	תוספת	שכר	של	4%	לשכר	היסוד. 	1.1.2

בתאריך	1.1.2012	יקבל	תוספת	שכר	של	2%	לשכר	היסוד. 	1.1.3

עובד	אשר	החל	את	עבודתו	במלון	לאחר	1/7/2008	אך	לפני	31/12/2008	יקבל	תוספות	כדלקמן: 	1.2

ועד	ה–24	 פי	עבודתו	בפועל	בעבור	החודשים	ה–20	 יקבל	מענק	של	2%	לחודש	משכר	היסוד	החודשי	על	 	1.2.1
לעבודתו	במלון.	מענק	זה	ישולם	בעת	הוצאת	הצו.	המענק	ייקרא	״מענק	הסכם״	ולא	יהיה	חלק	מהשכר	לעניין	
	ערך	שעה	ולצורך	תשלום	שעות	נוספות,	הפרשות	תנאים	סוציאליים	ופיצויים.	בעת	הגעת	העובד	לחודש	

ה–25	לעבודתו	יופסק	המענק.

בתאריך	1/1/2012	יקבל	תוספת	שכר	של	2%	לשכר	היסוד. 	1.2.2

עובדים	אשר	החלו	את	עבודתם	במלון	לאחר	תאריך	31/12/2008,	לא	יחולו	עליהם	ההעלאות	והתשלומים	בסעיפים	 	1.3
.1.2-1.1

תוספות	השכר	בסעיפים	1.3-1.1	יחושבו	עד	לתקרת	משכורת	כוללת	של	9,000	שקלים	חדשים. 	1.4

שכר המינימום בענף 	.2

עובד	בוותק	של	עד	24	חודש	-	שכר	המינימום	יהיה	מבוסס	על	תקן	של	186	שעות	עבודה	כמקובל	במשק. 	2.1

עובד	בוותק	מהחודש	ה–25	לעבודתו	-	שכר	המינימום	יהיה	מבוסס	על	תקן	של	176	שעות	עבודה.	

קיזוז מקדמות שכר להסכם הנוכחי שסיומו ביום 30/6/2013 	.3

יהיה	רשאי	המעביד	לקזז	את	מלוא	התוספת	 ועד	למועד	הוצאת	הצו,	 	1/7/2009 עובד	שקיבל	תוספת	שכר	מיום	 	3.1
הניתנת	בצו	זה.
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עובד	שקיבל	תוספת	שכר	מיום	1/1/2009	ועד	30/6/2009,	יהיה	רשאי	המעביד	לקזז	מחצית	מהתוספת	הניתנת	בצו	זה. 	3.2

לעובד	אשר	יקוזז	שכר	לפי	סעיפים	3.1	או	3.2,	תשולם	הפעימה	הבאה	בצו	זה	במלואה.	אם	עובד	יקבל	העלאה	מעבר	 	3.3
לניתן	בצו	זה	ובתוך	תקופת	הצו,	יהיה	המעביד	רשאי	לקזזה.

יהיו	 ובתנאי	שלא	 הצו	 פעימות	 את	 לקזז	 רשאי	המעביד	 יהיה	 זה,	 צו	 בתקופת	 במשק	 המינימום	 יועלה	שכר	 אם	 	3.4
גבוהות	משיעור	העלאות	שכר	המינימום	שיקבעו.

תוספות אילת וים המלח, תוספת ותק, תוספות מקצועיות וניכוי בגין ארוחות 	.4

תוספות	אילת	וים	המלח	יעודכנו	בשיעור	התוספות	של	צו	זה. 	4.1

תעריפי	הוותק	והתוספות	המקצועיות	עודכנו	בגוף	הצו. 	4.2

הניכוי	בגין	ארוחות	עודכן	בגוף	הצו. 	4.3

תוספת	הוותק	תוגבל	בשנת	2011	עד	31	שנות	ותק	ובשנת	2012	עד	32	שנות	ותק. 	4.4

נספח מס' 8א

נספח	זה	מבוסס	על	ההסכם	הקיבוצי	משנת	1994	וההתייחסות	לסעיפים	בהתאם.

ביטוחים פנסיוניים 	.1

לעובדים הוותיקים שעבדו על פי השכר המשולב: 	1.1

הכוללת	 מהמשכורת	 	8.3% של	 בשיעור	 הפיצויים	 כספי	 הופקדו	 בלבד:	 קבועה	 משכורת	 המקבלים	 עובדים	 	1.1.1
בגין	כל	עובד	ב"מבטחים"	או	בקופת	גמל	מוכרת	אחרת	)להלן	-	הקופה(	מדי	חודש	בחודשו	יקבלו	העובדים	
מהקופה	את	כספי	הפיצויים	אשר	הופקדו	כך,	בתוספת	הצמדה,	ריבית	ורווחים	אשר	הצטברו	בחשבון	המתנהל	
בגין	אותו	עובד.	הקופה	לא	תהיה	אחראית	לכל	תשלום	מעבר	לאמור	לעיל.	אם	כתוצאה	מהוראות	החוק	או	

הסכם	העבודה	לא	יספיקו	הסכומים	הנזכרים	לעיל,	תשולם	היתרה	על	ידי	הנהלת	המלון.

עובדים	שעבדו	לפי	שיטת	משכורת	משולבת:	אם	המלון	הפקיד	החל	ב–1/3/1972	את	כספי	הפיצויים	בגין	כל	 	1.1.2
משכורת	העובד	או	בגין	דמי	שירות	בלבד	מדי	חודש	בחודשו	בשיעור	של	8.3%	מהמשכורת	הקבועה	ו/או	
מדמי	השירות	בלבד,	ב"מבטחים"	או	ב"קופה",	בחשבון	נפרד	לזכות	כל	עובד	—	הפקדת	אותו	חלק	של	התשלום	
ב"קופה"	המתייחס	להכנסת	העובד	ממשכורתו	הקבועה	דינה	כאמור	בסעיף	משנה	)4(	דלעיל,	ואילו	אותו	חלק	
של	הפקדה	המתייחס	להכנסת	העובד	מדמי	שירות	יבוא	במקום	פיצויי	פיטורים	בגין	אותו	חלק	של	הכנסת	
ב"קופה"	 המקובלים	 הצמדה	 והפרשי	 ריבית	 לרבות	 שירות	 דמי	 יסוד	 על	 כנ"ל	 שהופקדו	 הסכומים	 העובד.	
ישולמו	לעובד	ישירות	על	ידי	הקופה	בעת	שיפסיק	את	עבודתו,	פרט	למקרה	פיטורים	מסיבה	השוללת	את	

הזכות	לפיצויי	פיטורים,	לפי	החלטת	הוועדה	הפריטטית.

לעובדים	שעברו	משיטת	המשכורת	המשולבת	לשיטת	המשכורת	הקבועה	ושפיצויי	הפיטורים	שלהם	הופקדו	 	1.1.3
ונערך	חשבון	של	הכספים	שהצטברו	בקופה	 )5()א(	לעיל	 גם	בגין	משכורתם	הבסיסית	כאמור	בסעיף	משנה	
ליום	31/5/1990	ולפיו	התחייבה	השלמת	הסכום	שנצבר	בגין	פיצויי	פיטורים	על	משכורתם	הבסיסית	כאמור	
בסעיף	משנה	)4(	לעיל	והופקד	סכום	ההשלמה	על	ידי	המלון	בחשבונו	של	העובד	בקופה	—	הפקדה	זו	תמצה	

את	מלוא	חובתו	של	המעביד	בגין	פיצויי	פיטורים	על	חלק	זה	ממשכורתם	עד	ליום	31/5/1990.

בגין	התקופה	שהחל	מ–1/6/1990	יקבלו	העובדים	את	פיצויי	הפיטורים	כאמור	בסעיף	משנה	)3(	או	)4(	לעיל	
לפי	העניין.

	גמר	חשבון	פיצויי	פיטורים	ליום	29/2/1972	לפי	שיטת	המשכורת	המשולבת	למלצרים,	לפקידי	קבלה	1.1.4 1.1.4.1
ולברמנים	שלגביהם	היה	קיים	הסדר	המינימום	השנתי	המובטח:	בכל	מלון	אשר	ערך	חשבון	סופי	
של	פיצויי	פיטורים	שהגיעו	לעובדיו	הנזכרים	לעיל	בעד	התקופה	שהסתיימה	ביום	29/2/1972	לפי	
משכורת	מינימום	מובטחת	אשר	היתה	נהוגה	באותו	יום	והפקיד	את	הכספים	בגין	פיצויי	פיטורים	
כנ"ל	בקופה	לזכות	כל	עובד	על	פי	חשבון	שאושר	על	ידי	ועד	העובדים	—	תבוא	הפקדה	זו	במקום	
	)3( משנה	 בסעיף	 האמור	 אף	 על	 	29/2/1972 עד	 העובד	 של	 עבודתו	 תקופת	 בעד	 פיטורים	 פיצויי	

דלעיל.

לעובדים	כאמור	בס'	א'	דלעיל	אשר	עברו	ביום	1/6/1990	לעבוד	בשיטת	המשכורת	הקבועה	ונערך	 	1.1.4.2
חשבון	פיצויי	פיטורים	המגיעים	להם	בגין	משכורתם	הבסיסית	לפי	גובה	משכורתם	בחודש	מאי	1990	
בעבור	תקופת	עבודתם	עד	ליום	30/5/1990	וסכום	זה	הופקד	ב"קופה"	על	שם	העובד	—	הפקדה	זו	

תבוא	במקום	פיצויי	פיטורים	בעד	אותה	התקופה	ובגין	הכנסתו	של	העובד	ממשכורתו	הבסיסית.

בגין	התקופה	החל	מ–1/6/1990	יקבלו	העובדים	את	פיצויי	הפיטורים	כאמור	בסעיף	משנה	)3(	או	)4(	
לעיל	לפי	העניין.
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גמר	חשבון	פיצויי	פיטורים	ליום	29/2/1972	בעד	הכנסת	עובדים	אחרים	מדמי	שירות: 	1.1.4.3

בכל	מלון	אשר	ערך	חשבון	סופי	של	פיצויי	פיטורים	בגין	הכנסת	העובד	מדמי	שירות	בלבד	בעד	
התקופה	שהסתיימה	ביום	29/2/1972	והפקיד	את	הכספים	בגין	פיצויי	פיטורים	אלה	בקופה	לזכות	
העובד,	לפי	חשבון	שנערך	לפי	הכנסתו	החודשית	הממוצעת	של	העובד	מדמי	שירות	בשנת	1971	
כפול	מספר	שנות	עבודתו	עד	לתאריך	הנ"ל	ושחשבון	זה	אושר	על	ידי	ועד	העובדים	—	תבוא	הפקדה	

זו	במקום	פיצויי	פיטורים	בעד	אותה	תקופה	ובגין	הכנסה	מדמי	שירות	בלבד.

בתי	המלון	אשר	לא	הפקידו	ב"קופה"	עד	15/6/1972	בעבור	דמי	שירות	כנאמר	בסעיפי	המשנה	)5(	ו–)6(	ישלמו	 	1.1.5
פיצויי	פיטורים	כנאמר	בסעיף	משנה	)3(	דלעיל.

צד	א'	מצהיר	ומתחייב	בשמו	הוא	ובשם	כל	אחד	מיחידיו	ובשם	כל	המיוצגים	על	ידו	כי	על	ידי	ההפקדה	לפי	 	1.1.6
סעיפי	המשנה	)5(א	ו–)6(ג	יצא	המעביד	ידי	חובתו	—	בכל	מה	שנוגע	לתשלום	פיצויי	פיטורים	המתייחסים	
להכנסת	העובד	מדמי	שירות	וכי	על	ידי	ההפקדה	לפי	סעיפי	משנה	)5(ב,	6)א(	ו–)6(ב	יצא	המעביד	ידי	חובתו	
בכל	הנוגע	לתשלום	פיצויי	הפיטורים	המתייחסים	לכל	הכנסתו	של	העובד	בגין	התקופה	עד	1/3/1972	ועד	

1/6/1990	בהתאמה.

הנזכר	בסעיפים	דלעיל	ייחשב	כמיצוי	חובותיו	של	המעביד	ביחס	לפיצויי	פיטורים	בהתאם	להוראות	שבחוק	
פיצויי	פיטורים,	התשכ"ג—1963.

מוסכם	בזה	כי	הקופה	תשלם	לעובד	שיגיעו	לו	פיצויי	פיטורים	אך	ורק	הסכומים	המופקדים	על	שמו	בצירוף	
ריבית	ורווחי	הצמדה	כמקובל	באותה	קופה	וזה	גם	תחום	אחריותה.

פיצויי פיטורים ב.	

הצדדים	מאמצים	את	תנאי	האישור	הכללי	בדבר	תשלומי	מעבידים	לקרן	פנסיה	ולקופת	ביטוח,	במקום	פיצויי	פיטורים,	לפי	
חוק	פיצויי	פיטורים,	התשכ"ג-1963,	כמפורט	להלן:

צו לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

האישור הכללי

להלן	נוסח	האישור	הכללי	כפי	שהתפרסם	בילקוט	הפרסומים	4659	מיום	30.6.1998,	לאחר	תיקונו	בילקוט	הפרסומים	4803	
מיום	23.8.1999	ובילקוט	הפרסומים	מיום	12.3.2001:

בתוקף	סמכותי	לפי	סעיף	14	לחוק	פיצויי	פיטורים,	התשכ"ג-1963	)להלן	—	החוק(,	אני	מאשר	כי	תשלומים	ששילם	מעביד	
החל	ביום	פרסומו	של	אישור	זה,	בעד	העובד	לפנסיה	מקיפה	בקופת	גמל	לקצבה	שאינה	קופת	ביטוח	כמשמעותה	בתקנות	
מס	הכנסה	)כללים	לאישור	ולניהול	קופות	גמל(,	התשכ"ד-1964	)להלן	—	קרן	פנסיה(,	או	לביטוח	מנהלים	הכולל	אפשרות	
לקצבה	או	שילוב	של	תשלומים	לתכנית	קצבה	ולתכנית	שאינה	לקצבה	בקופת	ביטוח	כאמור	)להלן	—	קופת	ביטוח(,	לרבות	
ובין	 יש	בקופת	הביטוח	תכנית	לקצבה	 בין	אם	 ולקופת	ביטוח	 תשלומים	ששילם	תוך	שילוב	של	תשלומים	לקרן	פנסיה	
בגין	השכר	שממנו	שולמו	 פיצויי	הפיטורים	המגיעים	לעובד	האמור	 יבואו	במקום	 )להלן	—	תשלומי	המעביד(,	 אם	לאו	

התשלומים	האמורים	ולתקופה	ששולמו	)להלן	—	השכר	המופטר(,	ובלבד	שנתקיימו	כל	אלה:	

	תשלומי	המעביד	—	 )1(

	לקרן	פנסיה	אינם	פחותים	מ–%⅓14	מן	השכר	המופטר	או	12%	מן	השכר	המופטר	אם	משלם	המעביד	בעד	 )א(
עובדו	נוסף	על	כך	גם	תשלומים	להשלמת	פיצויי	פיטורים	לקופת	גמל	לפיצויים	או	לקופת	ביטוח	על	שם	העובד	
בשיעור	של	%⅓2	מן	השכר	המופטר.	לא	שילם	המעביד	נוסף	על	12%	גם	%⅓2	כאמור,	יבואו	תשלומיו	במקום	72%	

מפיצויי	הפיטורים	של	העובד	בלבד;

	לקופת	ביטוח	אינם	פחותים	מאחד	מאלה: )ב(

	%⅓13	מן	השכר	המופטר,	אם	המעביד	משלם	בעד	העובד	נוסף	על	כך	גם	תשלומים	להבטחת	הכנסה	 )1(
במשרד	 וחיסכון	 ביטוח	 ההון	 שוק	 על	 הממונה	 שאישר	 בתכנית	 עבודה,	 כושר	 אובדן	 של	 במקרה	 חודשית	
האוצר,	בשיעור	הדרוש	להבטחת	75%	מן	השכר	המופטר	לפחות	או	בשיעור	של	2.5%	מן	השכר	של	המפוטר,	

לפי	הנמוך	מביניהם	)להלן	—	תשלום	לביטוח	אובדן	כושר	עבודה(;	

	11%	מן	השכר	המופטר,	אם	שילם	המעביד	נוסף	על	כך	גם	תשלום	לביטוח	אובדן	כושר	עבודה,	ובמקרה	 )2(
זה	יבואו	תשלומי	המעביד	במקום	72%	מפיצויי	הפיטורים	של	העובד,	בלבד;	שילם	המעביד	נוסף	על	אלה	גם	
תשלומים	להשלמת	פיצויי	פיטורים	לקופת	גמל	לפיצויים	או	לקופת	ביטוח	על	שם	העובד	בשיעור	של	1/3%	2	

מן	השכר	המופטר,	יבואו	תשלומי	המעביד	במקום	100%	פיצויי	הפיטורים	של	העובד.

	לא	יאוחר	משלושה	חודשים	מתחילת	ביצוע	תשלומי	המעביד	נערך	הסכם	בכתב	בין	המעביד	לבין	העובד	ובו: )3(								

	הסכמת	העובד	להסדר	לפי	אישור	זה	בנוסח	המפרט	את	תשלומי	המעביד,	את	קרן	הפנסיה	וקופת	 )א(
הביטוח,	לפי	העניין;	בהסכם	האמור	ייכלל	גם	נוסחו	של	אישור	זה;
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	ויתור	המעביד	מראש	על	כל	זכות	שיכולה	להיות	לו	להחזר	כספים	מתוך	תשלומיו,	אלא	אם	כן	נשללה	 	)ב(
זכות	העובד	לפיצויי	פיטורים	בפסק	דין	מכוח	סעיפים	16	או	17	לחוק	ואם	שנשללה	או	שהעובד	משך	כספים	
מקרן	הפנסיה	או	מקופת	הביטוח	שלא	בשל	אירוע	מזכה;	לעניין	זה,	"אירוע	מזכה"	—	מוות,	נכות	או	פרישה	

בגיל	שישים	או	יותר.

	אין	באישור	זה	כדי	לגרוע	מזכותו	של	עובד	לפיצויי	פיטורים	לפי	החוק,	הסכם	קיבוצי,	צו	הרחבה	או	חוזה	 )4(
עבודה,	בגין	שכר	שמעבר	לשכר	המופטר.

ט"ו בתמוז התשע"א )17 ביולי 2011(
)חמ 107―3(  

שלום שמחון   
שר התעשייה המסחר והתעסוקה   

הודעה על מינוי חשב מלווה
לפי	תקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,	התש"ל-1970

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	26ב	לתקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,	התש"ל-11970,	ולאחר	שניתנה	
למועצה	הדתית	שלהלן	הזדמנות	להשמיע	את	טענותיה	ומשנתקיימו	הנסיבות	האמורות	בתקנת	משנה	)ב()2(,	מונה	חשב	מלווה,	

כמפורט	להלן:

תקופת	המינוי

עד	יוםמיוםמס'	זהותשםהמועצה	הדתית

ח'	באב	התשע"א033184482ערן	מלובניאליכין
)8	באוגוסט	2011(

ה'	בטבת	התשע"ב
)31	בדצמבר	2011(

ח'	באב	התשע"א	)8	באוגוסט	2011(

)חמ	3-140-ה3(  
                                                                                      יעקב מרגי

                                                                                                	השר	לשירותי	דת
	__________

1	ק"ת	התש"ל,	עמ'	1721;	התשס"ח,	עמ'	1241.

הודעה על מינוי חשב מלווה
לפי	תקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,	התש"ל-1970

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	26ב	לתקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,	התש"ל-11970,	ולאחר	שניתנה	
למועצה	הדתית	שלהלן	הזדמנות	להשמיע	את	טענותיה	ומשנתקיימו	הנסיבות	האמורות	בתקנת	משנה	)ב()2(,	מונה	חשב	מלווה,	

כמפורט	להלן:

תקופת	המינוי

עד	יוםמיוםמס'	זהותשםהמועצה	הדתית

ח'	באב	התשע"א023460348אליאס	בכיתחדרה
)8	באוגוסט	2011(

ה'	בטבת	התשע"ב
)31	בדצמבר	2011(

ח'	באב	התשע"א	)8	באוגוסט	2011(

)חמ	3-140-ה3(  
                                                                                      יעקב מרגי

                                                                                                	השר	לשירותי	דת
	__________

1	ק"ת	התש"ל,	עמ'	1721;	התשס"ח,	עמ'	1241.

הודעה על מינוי חשב מלווה
לפי	תקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,	התש"ל-1970

אני	מודיע	כי	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	26ב	לתקנות	שירותי	הדת	היהודיים	)ניהול	מועצות(,	התש"ל-11970,	ולאחר	שניתנה	
למועצה	הדתית	שלהלן	הזדמנות	להשמיע	את	טענותיה	ומשנתקיימו	הנסיבות	האמורות	בתקנת	משנה	)ב()2(,	מונה	חשב	מלווה,	

כמפורט	להלן:
__________

ק"ת	התש"ל,	עמ'	1721;	התשס"ח,	עמ'	1241. 	1



6435ילקוט הפרסומים 6291, ח' באלול התשע"א, 7.9.2011

תקופת	המינוי

עד	יוםמיוםמס'	זהותשםהמועצה	הדתית

ח'	באב	התשע"א023460348אליאס	בכיתמבשרת	ציון
)8	באוגוסט	2011(

ה'	בטבת	התשע"ב
)31	בדצמבר	2011(

ח'	באב	התשע"א	)8	באוגוסט	2011(

)חמ	3-140-ה3( 
                                                                                      יעקב מרגי

                                                                                                	השר	לשירותי	דת

הסמכה
לפי	פקודת	בריאות	העם,	1940,	וחוק	החומרים	המסוכנים,	התשנ"ג-1993

בתוקף	סמכותי	לפי	הסעיפים	המפורטים	בטור	א'	להלן,	של	החיקוק	המפורט	בטור	ב'	לצדו,	אני	מסמיך	את	רומי	אבן	דנן,	ת"ז	
023532831,	בסמכויות	כמפורט	בטור	ג':

טור	א'
הסעיף

	טור	ב'
החיקוק

	טור	ג'
הסמכויות

ממונה	על	איכות	הסביבה	לעניין	פקודת	בריאות	העם,	4211940א
חלקים	ה'	ו–ו'	לפקודה,	למעט	
סעיף	53)י(	ו–)טו(	וסעיף	64)ג(

חוק	החומרים	המסוכנים,	התשנ"ג-1993	1
)להלן	-	חוק	החומרים	המסוכנים(2

ממונה

מתן	התראהחוק	החומרים	המסוכנים15)ד(

הסמכה	זו	תעמוד	בתוקפה	כל	עוד	המוסמכת	משמשת	בתפקידה	במשרד	להגנת	הסביבה.

י"ט	באב	התשע"א	)19	באוגוסט	2011(
)חמ	613-3(  

                                                                                גלעד ארדן
                                                                                               השר להגנת הסביבה

__________
1		ע"ר	1940,	תוס'	1,	עמ'	191;	ס"ח	התשנ"א,	עמ'	98.

2		ס"ח	התשנ"ג,	עמ'	28.

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

לסמן	 רשימת	ההיתרים	 בזה	 וסימן	השגחה(,	התשמ"ב-11982,	מתפרסמת	 )תו–תקן	 לתקנות	התקנים	 13)ג(	 לתקנה	 	בהתאם	 	
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

אלקטרה	תעשיות	מיזוג	אויר	2006	15.12.1055583
בע"מ

זרועות	תמיכה	לציוד	אלקטרוני

אפקון	ייצור	והתקנות	דרום	בע"מ	15.12.1060341
-	יחידת	הייצור

לוחות	מיתוג	ובקרה	למתח	נמוך:	לוחות	שנבדקו	
בבדיקות	טיפוס	חלקיות

לוחות	מיתוג	ובקרה	למתח	נמוך:	לוחות	שנבדקו	ארדן	הנדסת	חשמל	בע"מ12.01.1161638
בבדיקות	טיפוס	חלקיות

__________
	ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	1591. 1

	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"ט,	עמ'	34. 2
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לוחות	מיתוג	ובקרה	למתח	נמוך:	לוחות	שנבדקו	חשמל	נצרת	מלאכה	ומסחר	בע"מ17.03.1162782
בבדיקות	טיפוס	חלקיות

לוחות	מיתוג	ובקרה	למתח	נמוך:	לוחות	שנבדקו	הנדסת	מיתוג	ובקרה	בע"מ13.04.1159921
בבדיקות	טיפוס	חלקיות

מכסים	לפתחי	ניקוז	ומכסים	לתאי	בקרה	לאזורים	של	טליתמכר	)2005(	בע"מ13.04.1162353
כלי	רכב	והולכי	רגל:	דרישות	תכן,	בדיקות	טיפוס,	סימון,	

בקרת	איכות

13.04.1160140	ANADOLU	CAM	YENISEHIR
SANAYII				A.S

-	טורקיה

מכלי	זכוכית	למוצרי	מזון	ומשקאות

18.05.1161491MICROFILTER	CO.	LTD.
-	קוריאה

מערכות	לטיפול	במי	שתייה	לשימוש	ביתי	-	סינון	
וטיהור:	מערכות,	למעט	מערכות	אוסמוזה	הפוכה

18.05.1164008MICROFILTER	CO.	LTD.
-	קוריאה

מערכות	לטיפול	במי	שתייה	לשימוש	ביתי	-	סינון	
וטיהור:	מערכות	אוסמוזה	הפוכה

עיריית	נס	ציונה	-	מחלקת	גנים	18.05.1165885
ונוף

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה	
ולתפעול

תחזוקת	גנים	ציבוריים

עיריית	נס	ציונה	-	מחלקת	גנים	18.05.1163987
ונוף

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה	
ולתפעול

תחזוקת	מוסדות	חינוך

15.06.1158903ADANA	CIMENTO	T.A.S
-	טורקיה

צמנט:	צמנט	רגיל
CEM1	פורטלנד	צמנט	-

15.06.1158915ADANA	CIMENTO	T.A.S
-	טורקיה

צמנט:	צמנט	רגיל
CEM2		מעורב	צמנט	-

15.06.1158916ADANA	CIMENTO	T.A.S
-	טורקיה

צמנט:	צמנט	רגיל
CEM3		סיגים	צמנט	-

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה	א.ד.	מתקני	משחק	בע"מ15.06.1160392
ולתפעול

תחזוקת	מיתקני	משחק	-	נעמ"ת	צפון

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה	אלגים	)גינון	והשקיה(	2006	בע"מ15.06.1164217
ולתפעול

תחזוקת	מיתקני	משחקים	במוסדות	חינוך	ברחובות

גיל	תייר	-	אספקת	חול	ואחזקת	15.06.1164182
גנים	בע"מ

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה	
ולתפעול

תחזוקת	מיתקני	משחקים	בבר	גיורא

גיל	תייר	-	אספקת	חול	ואחזקת	15.06.1164183
גנים	בע"מ

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה	
ולתפעול

תחזוקת	מיתקני	משחקים	בנעמ"ת	-	מרכז

תיקון	וחידוש	של	צמיגים	פנימטיים:	כלי	רכב	מסחריים	טייר	סנטר	חידוש	צמיגים	בע"מ15.06.1164254
וגרוריהם

טמבור	בניה	-	קשת	מפעל	אבקות	15.06.1164195
בע"מ

מערכות	בידוד	תרמי	בבניינים	-	מערכת	טיח	תרמי	
פנימי

-הרבצה	צמנטית	82
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טמבור	בניה	-	קשת	מפעל	אבקות	15.06.1164196
בע"מ

מערכות	בידוד	תרמי	בבניינים	-	מערכת	טיח	תרמי	
פנימי

-	טיח	לממ"ד	84

חומרי	מילוי	למיקשים	רגילים	בין	אריחים:	דרישות,	מיון	מוראל	-	תעשיות	גבס	בע"מ15.06.1155296
וכינוי

לולים	לשימוש	ביתי:	דרישות	בטיחותמשכל	בע"מ15.06.1163071

כימיקלים	לטיפול	במים	המיועדים	לשתייה:	עמגל	ייצור	כימיקלים	)1989(	בע"מ15.06.1164198
פוליאלומיניום	כלוריד	הידרוקסיד	ופוליאלומיניום	

כלוריד	הידרוקסיד	סולפט

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה	ש.ח.ר	אסיסטנס	בע"מ15.06.1159123
ולתפעול

תחזוקת	מיתקני	משחקים	במוסדות	חינוך	
-	תל	מונד

בלוקי	בטון:	בלוקי	קיראבו	סאלם	ובניו	בע"מ13.07.1162898
-	אגרגאט	רגיל

בלוקי	בטון:	בלוקי	קיראבו	סאלם	ובניו	בע"מ13.07.1162949
-	אגרגאט	רגיל

בלוקי	בטון:	בלוקי	קיראבו	סאלם	ובניו	בע"מ13.07.1162950
-	אגרגאט	קל	)פומיס(

מיתקני	משחקים:	דרישות	בטיחות	נוספות	ושיטות	א.ד.	מתקני	משחק	בע"מ13.07.1164519
	בדיקה	נוספות	לסחרחרות

-	להתקנה	בלבד

מיתקני	משחקים:	דרישות	בטיחות	נוספות	ושיטות	אלו	את	ניצן	בע"מ13.07.1164517
בדיקה	נוספות	לסחרחרות

PLAYWORLD	,ארה"ב	תוצרת	מיתקנים

אלקטרה	מוצרי	צריכה	)1951(	13.07.1164457
בע"מ

מזגני	אוויר:	דרישות	בטיחות	ודרישות	פעולה
DNC	משפחת	-

אלקטרה	מוצרי	צריכה	)1951(	13.07.1164458
בע"מ

מזגני	אוויר:	דרישות	בטיחות	ודרישות	פעולה
ELECTRA	ART	משפחת	-

13.07.1164472	LG	ARCELIK	KLIMA			
SANAYI	VE	A.S	TICARET

-	טורקיה

מזגני	אוויר:	דרישות	בטיחות	ודרישות	פעולה
LG	HERO	INV	משפחת	-

13.07.1164473	LG	ARCELIK	KLIMA			
SANAYI	VE	A.S	TICARET

-	טורקיה

מזגני	אוויר:	דרישות	בטיחות	ודרישות	פעולה
LG	VISION	INV	משפחת	-

מוצרי	בטון	טרומיים	לריצוףאשקלית	268	בע"מ13.07.1161732

אבני	שפה	ואבני	תעלה	טרומית	מבטוןאשקלית	268	בע"מ13.07.1161733

בלוקי	בטון:	בלוקי	קירבלוק	טק	בע"מ13.07.1162101
-	אגרגאט	קל	)פומיס(

כימיקלים	לטיפול	במים	המיועדים	לשתייה	נתון	דשנים	וחומרים	כימיים	בע"מ13.07.1164487
הידרוקסידי

SOLVAY	CHEMICALS	-
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13.07.1160141HAS	CELIK	VE	HALAT	SAN.
TIC.A.J

-	טורקיה

כבלי	כוח	בעלי	בידוד	משוחל	ואבזריהם	למתח	נקוב	מ–1	
	ק"ו	)1.2	ק"ו=UM(	עד	30	ק"ו		

)36	ק"ו=	UM(:	כבלים	למתח	נקוב	מ–6	ק"ו
	)UM	=ק"ו	7.2(

בלוקי	בטון:	בלוקי	קירטרמודן	בע"מ13.07.1161753
-	אגרגאט	רגיל	תקע	שקע

צינורות	פלדה	בלא	תפרמנדלסון-ש.בר	בע"מ13.07.1164500
								WEIFANG	EAST	STEEL	PIPE	CO.	LTD	:יצרן

כימיקלים	לטיפול	במים	המיועדים	לשתייה:	נתרן	עמגל	ייצור	כימיקלים	)1989(	בע"מ13.07.1162798
פלואורי

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה	שעשועים	וספורט	בע"מ13.07.1162676
ולתפעול

תחזוקה	בעיריית	ראשון	לציון	-	גנים	ציבוריים

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה	שעשועים	וספורט	בע"מ13.07.1162682
ולתפעול

תחזוקה	בעיריית	ראשון	לציון	-	מוסדות	חינוך

מזגני	אוויר:	דרישות	בטיחות	ודרישות	פעולהתדיראן	גרופ	בע"מ13.07.1164464
WIND	משפחת	-

מזגני	אוויר:	דרישות	בטיחות	ודרישות	פעולהתדיראן	גרופ	בע"מ13.07.1164465
SUPER	WIND	משפחת	-

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

ב'	באב	התשע"א	)2	באוגוסט	2011(

)חמ	3-290(  
                                                                                      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	 	
התשי"ג-21953,	אני	מודיעה	כי	בוטל	תוקפם	של	ההיתרים,	המפורטים	להלן,	לסמן	מצרכים	בתו–תקן	וההיתרים	האמורים	נמחקו	

מרשימת	ההיתרים:

המצרךמספר	ההיתרהיצרן

פריטי	מסגרות	למקלטים:	פריטים	למרחבים	מוגנים	-	309א.	רינגל	מפעלי	מתכת
דרישות	ובדיקות

צינורת	פלדה	שחורים	ומגולוונים	עם	תפר	ובלא	תפר	48554אליהו	זלמן	ובניו	תעשית	צנורות	בע"מ
לשימוש	במערכות	אוטומטיות	)מחזים(	לכיבוי	אש

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה	62659גיל	תייר	-	אספקת	חול	ואחזקת	גנים	בע"מ
ולתפעול

תחזוקת	מיתקני	משחקים	בגנים	ציבוריים	באלעד

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה	62788גיל	תייר	-	אספקת	חול	ואחזקת	גנים	בע"מ
ולתפעול

תחזוקת	מיתקני	משחקים	בגנים	ציבוריים	מעין	החינוך

	ק"ת	התשמ"ב,	עמ'	1591. 1

	ס"ח	התשי"ג,	עמ'	30;	התשל"ט,	עמ'	34. 2
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המצרךמספר	ההיתרהיצרן

	תקעים	ובתי	תקע	לשימוש	ביתי	ולשימושים	דומים:26158דודידו	בע"מ
	תקעים	ובתי	תקע	חד–מופעיים	לזרמים	עד	16	אמפר

-	דרישות	כלליות

צבעי	תחליב	מימי	לשימוש	חוץ37197דנבר	צבעים	וציפויים	ישראל	)2002(	בע"מ

תקעים	למכשירים	חשמליים	ופינים	למכשירים173חברת	מ.	וויסבורד	ובניו	בע"מ

פריטי	מסגרות	למקלטים:	פריטים	למקלטים	שאינם	מרחבים	43856מיודובניק	יהודה
מוגנים	-	דרישות,	בדיקות	והתקנה

	פריטי	מסגרות	למקלטים:	פריטים	למרחבים	מוגנים44441מיודובניק	יהודה
-	דרישות	ובדיקות

לולים	לתינוקות1927משכל	בע"מ

מיתקני	משחקים:	מדריך	להתקנה,	לפיקוח,	לתחזוקה,	40670שעשועים	וספורט	בע"מ
ולתפעול

תחזוקה	במועצה	המקומית	ירוחם

ב'	באב	התשע"א	)2	באוגוסט	2011(

דניאל גולדשטיין )חמ	3-290(    
המנהל	הכללי	של	מכון	התקנים	הישראלי     

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית 
מס' תת"ל /13ד' - מסילת העמק בקטע נחל עדשים - מרחביה

לפי	חוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-1965

	בהתאם	לסעיפים	76ג)1(	ו–77	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965,	מודיעה	בזה	הוועדה	הארצית	לתכנון	ולבנייה	של	תשתיות	 	
לאומיות	)להלן	-	הוועדה(	כי	בישיבתה	מיום	י"א	בסיון	התשע"א	)13	ביוני	2011(,	החליטה	לפרסם	הודעה	בדבר	הכנת	תכנית	לתשתית	

לאומית	מס'	תת"ל	13ד'	-	מסילת	העמק	בקטע	נחל	עדשים	-	מרחביה	)להלן	-	התכנית(,	על	פי	התשריט	שהוגש	לה.

תיאור התכנית:	במסגרת	התכנון	המפורט	לתת"ל	13	-	מסילת	העמק,	בקטע	נחל	עדשים	-	מרחביה,	נמצא	כי	צפויות	בעיות	ניקוז	
שיחייבו	פתרונות	הנדסיים	מורכבים	ויקרים	מאוד.	התכנית	מציעה	לשנות	את	התוואי	האנכי	של	תת"ל	13,	בשטח	שאינו	חורג	
מתחום	התכנית,	בין	נחל	עדשים	-	מרחביה.	השינוי	כולל	הגבהת	תוואי	המסילה	וביצוע	גישור,	במקום	התוויית	המסילה	בחפיר	

בשטח	הפתוח	וכן	מנהור	בשטח	העירוני	של	עפולה,	במקום	חפיר	פתוח.

תחום התכנית:	מרחב	תכנון	מחוזי	צפון,	מרחבי	תכנון	מקומיים	יזרעאליים,	עפולה.

רשימת הגושים וחלקות הכלולים בתכנית:

חלקות	בחלקןחלקות	בשלמותןחלק/כל	הגושסוג	גושגוש

ועדה מקומית יזרעאלים

1,	13,	24חלק	מהגושמוסדר16719

18,	19,	20,	21חלק	מהגושמוסדר16729

1,	2,	3,	4,	7,	8,	10,	926חלק	מהגושמוסדר16730

20,	23,	24,	25,	26,	27,	28,	חלק	מהגושמוסדר16732
47	,45	,44	,32	,31	,30	,29

	,38	,33	,22	,21	,19	,16	,15	,14
	,49	,48	,46	,43	,42	,41	,40	,39

52	,50

1,	2,	3,	4,	5,	6,	14,	15,	16,	17,	31חלק	מהגושמוסדר16733
	,28	,26	,25	,24	,23	,22	,21	,20

35	,34	,33	,32	,30	,29

27,	40חלק	מהגושמוסדר16734

6,	7,	8,	9,	20,	21,	22,	23,	24חלק	מהגושמוסדר16747

4,	8,	9,	30,	31חלק	מהגושמוסדר16748

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307. 1
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חלקות	בחלקןחלקות	בשלמותןחלק/כל	הגושסוג	גושגוש

1,	2,	4,	5,	6,	7,	20,	21,	39,	40,	42,	46,	47,	59חלק	מהגושמוסדר16749
57	,53	,52	,48	,45	,44	,43	,41

14,	15,	17,	1619חלק	מהגושמוסדר	16750

ועדה מקומית עפולה

48,	49,	50,	59,	63,	65חלק	מהגושמוסדר	16709

52,	53,	54,	55,	56,	57,	58,	חלק	מהגושמוסדר	16710
69	,67	,61	,60	,59

	,50	,49	,48	,47	,46	,45	,44	,37
65	,63	,51

41,	28,	47,	48חלק	מהגושמוסדר	16730 	,40 	,39 	,38 	,37 	,29 	,27 	,7
46	,45	,44	,43	,42

13,	14,	15,	16,	35חלק	מהגושמוסדר	16742

33,	35חלק	מהגושמוסדר	16744

29,	30,	42,	43חלק	מהגושמוסדר	16745

39,	43,	44,	45חלק	מהגושמוסדר	16758

118,	130חלק	מהגושמוסדר	16761

12,	14חלק	מהגושמוסדר	16787

	הכל	לפי	הגבולות	המסומנים	בתשריט	בקו	כחול,	ובמקרה	של	אי–התאמה	בין	רשימת	הגושים	וחלקי	הגושים	לבין	המסומן	 	
בתשריט	יגבר	המסומן	בתשריט.

מטרות התכנית:

	שינויי	תוואי	אנכי	לתת"ל	13	-	מסילת	העמק	בקטע	נחל	עדשים	-	מרחביה,	בלא	שינוי	בקו	הכחול; )א(

	מתן	פתרונות	ניקוז	ושלביות	ביצוע	למסילה. )ב(

כל	המעוניין	לעיין	בתשריט	הנלווה	להודעה	זו	יכול	למצאו	במשרדי	הוועדות	הרשומות	להלן:

יפו	232,	ת"ד	36078,	ירושלים	94383,	טל'	02-5312666,	פקס'	 	הוועדה	הארצית	לתכנון	ולבנייה	של	תשתיות	לאומיות,	רח'	 )1(
;02-5697997

ארכיב	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבנייה,	רח'	קפלן	2,	ת"ד	6158,	ירושלים	91061,	טל'	02-6701556/646,	פקס'	02-6701633; 	)2(

הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הצפון,	קריית	הממשלה,	ת"ד	595,	נצרת	עילית	17105,	טל'	04-6508508,	פקס'	04-6508560; 		 )3(

הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	עפולה,	רח'	יהושע	חנקין	47,	ת"ד	2016,	עפולה	18100,	טל'	04-6520343/44,	פקס'	04-6520442; 	)4(

הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	יזרעאלים,	יזרעאלים,	ת"ד	90000,	עפולה	18120,	טל'	04-6429660,	פקס'	04-6425071. 	)5(

עררים	 <תכניות	 ובנייה	 תכנון	 הכותרת	 www.moin.gov.il	תחת	 הפנים:	 האינטרנט	של	משרד	 באתר	 מפורסמת	 זו	 	הודעה	 	
ופרוטוקולים<	הודעות	בענייני	תכנון	ובנייה	קבצי	תקנון	ותשריט	החל	מ–15.7.10.

כ"ב	בתמוז	התשע"א	)24	ביולי	2011(
)חמ	3-697(  

                                                                                      עמרם קלעג'י
                                                                                                	המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים

יושב	ראש	הוועדה	הארצית	לתכנון	ולבנייה	של	תשתיות	לאומיות 	 	

 הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית ותנאים למתן היתרים בתקופת ביניים
מס' תת"ל /46 - השלמת	כביש 7 מערב

לפי	חוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-1965

	בהתאם	לסעיפים	76ג)1(	ו–77	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965,	ובתוקף	סמכותה	לפי	סעיף	78	לחוק	האמור,	מודיעה	 	
התשע"א א'	 באדר	 כ"ד	 מיום	 בישיבתה	 כי	 הוועדה(	 	- )להלן	 לאומיות	 תשתיות	 של	 ולבנייה	 לתכנון	 הארצית	 הוועדה	 	בזאת	
וכן	 7	מערב	 )להלן	-	התכנית(	השלמת	כביש	 	46 2011(	החליטה	על	הכנת	תכנית	לתשתית	לאומית	מספר	תת"ל	 )28	בפברואר	

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307;	התשס"ט,	עמ'	82. 1
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החליטה	בדבר	תנאים	למתן	היתרי	בנייה	בתחום	התכנית	לתשתית	לאומית	שמספרה	תת"ל	46	השלמת	כביש	7	מערב	כמפורט	
להלן:

לא	יינתנו	היתרי	בנייה	או	שימוש	לרבות	לתשתיות	ודרכים	אלא	באישור	מתכנן	הות"ל; 	)1(

על	אף	האמור	בסעיף	1,	רשאית	הוועדה	המקומית	לתכנון	ובנייה	ליתן	היתרי	בנייה	לצורך	שיפור	תנאים	סניטריים	במבנים	 	)2(
קיימים,	בלא	חריגה	מקווי	הבניין	או	שינוי	הסדרי	תנועה,	בלא	צורך	באישור	מתכנן	הות"ל;

הוועדות	 להערות	 התכנית	 העברת	 למועד	 עד	 או	 ברשומות	 זו	 הודעה	 פרסום	 מיום	 שנתיים	 למשך	 יהיה	 התנאים	 תוקף	 	)3(
המחוזיות	ולהשגות	הציבור	או	דחייתה,	או	עד	שיבוטלו	התנאים	או	שישונו,	הכל	לפי	המוקדם	מביניהם.

התכנית	מציעה	לשדרג	את	כביש	7	מערב	בקטע	שבין	מחלף	אשדוד	הקיים	במזרח	ומחלף	בני	ברית	המתוכנן	 תיאור התכנית: 
במערב,	בין	השאר,	על	ידי	הוספת	נתיב	שלישי	והקמת	מחלפון	בצומת	ניר	גלים.	

תחום התכנית:	רשימת	הגושים	וחלקות	הכלולים	בתכנית:

חלקי	חלקותחלקות	מלאותחלק/כל	הגושסוג	גושגושמרחב	תכנון

מחוז המרכז

30,	32,	164,	169,	37189,	38,	165חלקמוסדר463שורקות

21,	2224,	23חלקמוסדר464	

1,	10-6,	12,	14,	215חלקמוסדר989	

מחוז הדרום

32-חלקמוסדר2026אשדוד

18-חלקמוסדר2029	

27,	2836חלקמוסדר2297	

5-חלקמוסדר2299	

35,	36-חלקמוסדר2803	

	הכל	לפי	הגבולות	המסומנים	בתשריט	בקו	כחול,	ובמקרה	של	אי–התאמה	בין	רשימת	הגושים	וחלקי	הגושים	לבין	המסומן	 	
בתשריט	יגבר	המסומן	בתשריט.

מטרות התכנית: 

	שיפור	ושדרוג	הנגישות	לנמל	אשדוד	על	פי	החלטת	הממשלה	להרחבת	הנמל; )1(

	חיזוק	הקשר	התחבורתי	בין	אשדוד	למטרופולין	תל	אביב; )2(

	חיזוק	הקשר	התחבורתי	בין	העיר	אשדוד	לכביש	חוצה	ישראל; )3(

	הגדלת	קיבולת	הדרך,	שיפור	התנועה	ורמת	הבטיחות	בכביש	7	מערב	)כביש	41(; )4(

	הסדרת	מפרידן	בצומת	ניר	גלים	ומתן	מענה	לגישות	מקומיות. )5(

עררים	 תכניות	 ובנייה<	 תכנון	 הכותרת	 תחת	 	www.moin.gov.il הפנים:	 משרד	 של	 האינטרנט	 באתר	 מפורסמת	 זו	 הודעה	
ופרוטוקולים<	הודעות	בענייני	תכנון	ובנייה	קבצי	תקנון	ותשריט	החל	מ–15.7.10.

כל	המעוניין	לעיין	בתשריט	הנלווה	להודעה	זו	יכול	למצאו	במשרדי	הוועדות	הרשומות	להלן:

יפו	232,	ת"ד	36078,	ירושלים	94383,	טל'	02-5312666,	פקס'	 	הוועדה	הארצית	לתכנון	ולבנייה	של	תשתיות	לאומיות,	רח'	 )1(
;02-5697997

ארכיב	המועצה	הארצית	לתכנון	ולבנייה,	רח'	קפלן	2,	ת"ד	6158,	ירושלים	91061,	טל'	02-6701556/646,	פקס'	02-6701633; 	)2(

הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	הדרום,	קריית	הממשלה,	רח'	התקווה	4,	ת"ד	68,	באר	שבע,	טל'	08-6263791,	פקס'	08-6263797; 		 )3(

הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	מחוז	המרכז,	רח'	הרצל	91,	קריית	הממשלה,	קומה	ג',	רמלה,	טל'	08-9788444,	פקס'	08-9788418; 	)4(

הוועדה	המחוזית	לתכנון	ולבנייה	שורקות,	קיבוץ	גבעת	ברנר	60948,	טל'	08-9417150,	פקס'	08-9419017; 	)5(

פקס'	08-8677808. טל'	08-8545303/01,	 ת"ד	28,	אשדוד	77100,	 הגדוד	העברי	10,	 רח'	 ולבנייה	אשדוד,	 לתכנון	 	הוועדה	המקומית	 )6(

י"ז	באב	התשע"א	)17	באוגוסט	2011(
)חמ	3-697(  

                                                                                      עמרם קלעג'י
                                                                                                	המנהל	הכללי	של	משרד	הפנים

יושב	ראש	הוועדה	הארצית	לתכנון	ולבנייה	של	תשתיות	לאומיות 	 	
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הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943,	ולפי	חוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-1965

ו–190	לחוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-11965,	ובהתאם	לתכנית	מס'	ג/במ/16,	שהודעה	 בתוקף	סמכותה	לפי	סעיפים	189	 	.1
בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	מס'	4022,	התשנ"ב,	עמ'	3793,	מוסרת	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	ולבנייה	נהריה	
)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943	)להלן	-	הפקודה(,	כי	זכות	החזקה	
בקרקע	המתוארת	בסעיף	2	להלן,	שביחס	אליה	פורסמה	הודעה	ברשומות	לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	הפרסומים	6246,	

התשע"א,	עמ'	4551,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	הוועדה	מיום	פרסום	הודעה	זו	ברשומות.

תיאור	הקרקע	-	 	.2

חטיבת	קרקע	בנהריה,	גוש	18135	- 	

ייעודשטח	חלקה	במ"ר			מגרשחלקה	לשעברחלקה

שטח	לבנייני	ציבור1,353ט"ו659

שטח	לבנייני	ציבור16,459י"ד669

שטח	לבנייני	ציבור1,063י"ח679

שטח	לבנייני	ציבור1,153י"ז689

שטח	לבנייני	ציבור1,113ט"ז699

שטח	ציבורי	פתוח2,955מ"ג709

שטח	ציבורי	פתוח1,623מ"ד719

שטח	ציבורי	פתוח3,267מ"ה729

דרך	מוצעת73913,872

דרך	מוצעת7491,151

דרך	מוצעת7591,148

דרך	מוצעת7691,466

דרך	להולכי	רגל7790,155

דרך	להולכי	רגל7890,031

דרך	להולכי	רגל7990,060

דרך	להולכי	רגל8090,145

דרך	להולכי	רגל8190,146

ט"ו	באב	התשע"א	)15	באוגוסט	2011(
)חמ	4—3(	

							ז'קי סבג 	 	 	 	 	
								יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	 	 	 	

														לתכנון	ולבנייה	נהריה 	 	 	 	
	__________

	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307. 1

	ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32. 2

הודעה לפי סעיף 19

לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	1943,	ולפי	חוק	התכנון	והבנייה,	התשכ"ה-1965

שהודעה	 ג/8260,	 מס'	 לתכנית	 ובהתאם	 התשכ"ה-11965,	 והבנייה,	 התכנון	 לחוק	 ו–190	 	189 סעיפים	 לפי	 סמכותה	 בתוקף	 	.1
ולבנייה	 בדבר	אישורה	פורסמה	בילקוט	הפרסומים	מס'	4393,	התשנ"ו,	עמ'	2394,	מצהירה	בזה	הוועדה	המקומית	לתכנון	
אצבע	הגליל	)להלן	-	הוועדה(,	בהתאם	לסעיף	19	לפקודת	הקרקעות	)רכישה	לצורכי	ציבור(,	21943	)להלן	-	הפקודה(,	כי	

__________
	ס"ח	התשכ"ה,	עמ'	307. 1

	ע"ר	1943,	תוס'	1,	עמ'	32. 2
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זכות	החזקה	בקרקע	המתוארת	בסעיף	2	להלן,	שביחס	אליה	פורסמה	הודעה	ברשומות	לפי	סעיפים	5	ו–7	לפקודה	בילקוט	
הפרסומים	6269,	התשע"א,	עמ'	5599,	תהיה	לקניינה	הגמור	והמוחלט	של	המועצה	המקומית	מטולה	מיום	פרסום	הודעה	זו	

ברשומות.

תיאור	הקרקע	-	 	.2

חלקי	חלקותגוש
שטח	רשום	

מגרש	להפקעהסיווג)מ"ר(
שטח	מופקע	

)מ"ר(
אחוז	
הפקעה

20/23,85710.04דרך132022038,403

1/221,4905.77דרך132031372,517

5/2530.26דרך520,494

25,400סך	הכל	הפקעה	לדרך:

ט"ז	באב	התשע"א	)16	באוגוסט	2011(
)חמ	4—3(	

יששכר פרנקנטהל 	 	 	 	
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	 	 	 	
לתכנון	ולבנייה	אצבע	הגליל 	 	 	 	

גדות תשתית בע"מ
)ח"פ	51-394549-3(

)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	7.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ארז	מלצר,	מרח'	אבא	אבן	

10,	הרצליה,	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.

ארז מלצר,	מפרק

עז-דר )בוזין( חברה לעבודות עפר, לפיתוח 
ולהשקעות בע"מ
)ח"פ	51-184991-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	החברות	 	331 לסעיף	 בזה	הודעה	בהתאם	 ניתנת	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.6.2011,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גיל	בר,	ת"ז	

033339987,	מרח'	משה	לוי	11,	ראשון	לציון,	למפרק	החברה.

גיל בר,	עו"ד,	מפרק

ורד שירותים רפואיים בע"מ
)ח"פ	51-093487-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בזה	הודעה	בהתאם	 ניתנת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	מאיר	גלר,	ת"ז	50576420,		

למפרק	החברה.

מאיר גלר,	מפרק

יופק ישראל סאב בע"מ
)ח"פ	51-421028-5(

)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	16.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ברי	לבנפלד,	מרח'	ריבלין	

22,	ירושלים,	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.

ברי לבנפלד,	מפרק

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים 
ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
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גל בונים עבודות בניה בע"מ
)ח"פ	51-213885-0(

)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	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	גיא	וקסלר,	מרח'	דולב	3,	

אילת,	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.

גיא וקסלר,	מפרק

כנרת אין בע"מ
)ח"פ	51-259394-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	11.8.2011,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יהושע	אבין,	מרח'	

הכובשים	38,	זכרון	יעקב,	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.

יהושע אבין,	מפרק

אלמה - 1 בע"מ
)ח"פ	51-350351-6(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ערן	עזרא,	מרח'	הארזים	9,	

זכרון	יעקב,	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.

ערן עזרא,	מפרק

ג'יי.סי.אס ספורט ייזום )1999( בע"מ
)ח"פ	51-275200-7(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אורי	בסט,	מרח'	המדע	3,	

הרצליה,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

אורי בסט,	מפרק

אאוט לוג בע"מ
)ח"פ	51-347231-6(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	9.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	גבריאל	קמחי,	מרח'	אורי	

צבי	גרינברג	36ג,	הרצליה,	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.

גבריאל קמחי,	מפרק

מרכז ההלבשה לכל המשפחה - המרתף בע"מ
)ח"פ	51-299039-1(

)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	9.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רחל	לבקוביץ,	מרח'	הרב	

שך	27,	בני	ברק,	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.

רחל לבקוביץ,	מפרקת



6445 ילקוט הפרסומים 6291, ח' באלול התשע"א, 7.9.2011

ר.ר. רומי הנדסה ובניה בע"מ
)ח"פ	51-391274-1(

)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	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
	,6 עתלית	 מרח'	 זיו,	 רון	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

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.

רון זיו,	מפרק

עופות יעקובוב בע"מ
)ח"פ	51-161666-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	31.7.2011,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אורית	מנור-
קספרסקי,	אצל	ש.	פרידמן	ושות',	עו"ד,	רח'	ויצמן	2,	תל	אביב,	

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.

אורית מנור-קספרסקי,	עו"ד,	מפרקת

רטרו שוק בע"מ
)ח"פ	51-405907-0(

)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	14.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	הילל	נשיא,	מרח'	שאול	

המלך	8,	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.

הילל נשיא,	מפרק

פינת הנשיא בע"מ
)ח"פ	51-234492-0(

)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	22.4.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	בן-ציון	צנעני,	מרח'	גאולה	

5,	רחובות,	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.

בן–ציון צנעני,	מפרק

אינמנטיקה בע"מ
)ח"פ	51-403463-6(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אלון	ויינר,	ת"ז	016374217,	

מרח'	הדדי	1/13,	בת	ים,	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.

אלון ויינר,	מפרק

הצבי - אלומיניום בע"מ
)ח"פ	51-121554-3(

)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	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
גרבובסקי,	מרח'	 ולמנות	את	אברהם	 לפרק	את	החברה	מרצון	

סוקולוב	90,	דירה	4,	תל	אביב	62284,	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 הראל,	עו"ד
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בא	כוח	החברה

מיקרוספק טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ	51-179114-7(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	נתנאל	פלס,	מרח'	אזר	36,	

רמת	השרון,	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 הראל,	עו"ד

בא	כוח	החברה

אונגריש את אונגריש - שירותי יעוץ ואחזקות בע"מ
)ח"פ	51-379538-5(

)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	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יונתן	אונגריש,	מרח'	פרלוק	

משה	13,	תל	אביב-יפו	69367,	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 הראל,	עו"ד

בא	כוח	החברה

אחים סרוסי חברה לבנין בע"מ
)ח"פ	51-085299-9(

א.א.ש. סרוסי בע"מ
)ח"פ	51-170015-5(

א. ח. ה. סרוסי ביצוע עבודות בע"מ
)ח"פ	51-208371-8(

מגדל סרוסי חב' לבנין 1987 בע"מ
)ח"פ	51-120965-2(

)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	החברות	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	7.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברות	מרצון	ולמנות	את	חיים	סרוסי,	ת"ז	43473727,	

מרח'	הולנד	24,	נתניה,	למפרק	החברות.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברות	 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.

חיים סרוסי,	מפרק

אחים סרוסי חברה לבנין בע"מ
)ח"פ	51-085299-9(

א.א.ש. סרוסי בע"מ
)ח"פ	51-170015-5(

א.ח.ה. סרוסי ביצוע עבודות בע"מ
)ח"פ	51-208371-8(

מגדל סרוסי חב' לבנין 1987 בע"מ
)ח"פ	51-120965-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
אחת	 כל	 של	 סופית	 אסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
אצל	 	,9.00 בשעה	 	,7.12.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 מהחברות	
המפרק,	רח'	הולנד	24,	נתניה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברות,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברות.

																																				חיים סרוסי,	מפרק

קי.סי.אס קפיטל בע"מ
)ח"פ	51-372593-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
7.8.2011,	התקבלה	 ביום	 הנ"ל,	שהתכנסה	 המניין	של	החברה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	טל	וינר-קינן,	ת"ז	

17871195,	מרח'	קלאוזנר	3,	הרצליה,	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.

טל וינר-קינן,	מפרק

קי.סי.אס קפיטל בע"מ
)ח"פ	51-372593-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	338	לפקודת	החברות	
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]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
תתכנס	ביום	7.12.2011,	בשעה	9.00,	אצל	המפרק,	רח'	קלאוזנר	
כיצד	 סופי	של	המפרק,	המראה	 דוח	 3,	הרצליה,	לשם	הגשת	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				טל וינר-קינן,	מפרק

מכללת יוזמות )ג.מ.ו.( בע"מ
)ח"פ	51-212693-9(

)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	21.6.2011,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 אשכנזי,	 גיל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

23024540,	מרח'	ברקת	32,	זכרון	יעקב	30900,	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.

גיל אשכנזי,	עו"ד,	מפרק

סמרט-פד בע"מ
)ח"פ	51-364161-3(

)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	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 אלמוג,	 ארז	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

משכית	22,	הרצליה	46733,	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.

ארז אלמוג,	עו"ד,	מפרק

א. לזר שרותי ניהול ובקרה בע"מ
)ח"פ	51-241269-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	14.8.2011,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אברהם	לזר,	מרח'	
המייסדים	3,	ת"ד	228,	יסוד	המעלה	12105,	טל'	054-4754136,	

פקס'	04-6800438,	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.

אברהם לזר,	מפרק

"ליאור" אלימלך אספקות והתקנות חומרי חשמל בע"מ
)ח"פ	51-211023-0(

)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	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
עו"ד	סאלח	ספדי,	מרח'	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	

3038	3א,	ת"ד	2381,	נצרת	16000,	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.

סאלח ספדי,	עו"ד,	מפרק

א.ש טלירון בע"מ
)ח"פ	51-260541-1(

)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	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
חזיזה,	מרח'	מנחם	 ולמנות	את	אילן	 לפרק	את	החברה	מרצון	

בגין	23,	קרית	מוצקין,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

אילן חזיזה,	מפרק

ס.ס.ע. ליזום השקעות ומסחר בע"מ
)ח"פ	51-337934-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	28.7.2011,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	לינא	נאסר,	
מרח'	שנלר	54,	ת"ד	2177,	נצרת	16000,	טל'	04-6465154,	פקס'	

04-6465157,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
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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.

לינא נסאר,	עו"ד,	מפרקת

אפיקים ואסטרטגיה תיכנון ייעוץ וניהול השקעות בע"מ
)ח"פ	51-248879-2(

)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	14.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יוסף	ונונו,	ת"ז	61973731,	

מרח'	המ"ג	9,	קרית	מלאכי,	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 ונונו,	מפרק

אוזון ישראל לאיכות הסביבה בע"מ
)ח"פ	51-318602-3(

)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	9.8.2011,	התקבלה	החלטה	
מוסלי,		 מור	 יובל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

מרח'	דרך	משה	דיין,	8/11,	יהוד	56000,	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.

יובל מור מוסלי,	עו"ד,	מפרק

אלידן שמאים וסוקרים בע"מ
)ח"פ	51-201568-6(

)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	1.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	שלומית	רוזנטל,	מרח'	

הפלמ"ח	3,	ירושלים,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

שלומית רוזנטל,	עו"ד,	מפרקת

בריסול ושות' אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-336847-2(

)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	14.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	רן	כהן,	מרח'	שאול	

המלך	35,	ת"ד	18138,	תל	אביב	61181,	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.

רן כהן,	עו"ד,	מפרק

מ.ש.ב-מימון, שיווק מזון בע"מ
)ח"פ	51-259459-9(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	קרן	גרין,	מרח'	הדפנה	

11,	צורן,	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.

קרן גרין,	עו"ד,	מפרקת

מרטוב נכסים בע"מ
)ח"פ	51-227813-6(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
קנטור,	מרח'	 יעקב	 עו"ד	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	

מונטיפיורי	33,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
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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.

יעקב קנטור,	עו"ד,	מפרק

חשמל קור מערכות מיזוג בע"מ
)ח"פ	51-339195-3(

)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	3.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גרשון	בלקין,	מרח'	

ברזיל	15,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

גרשון בלקין,	עו"ד,	מפרק

י.א.פ.ז. אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-400992-7(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	3.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גרשון	בלקין,	מרח'	

ברזיל	15,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

גרשון בלקין,	עו"ד,	מפרק

מ.ת.י.ס. עבודות מתכת בע"מ
)ח"פ	51-305310-8(

)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	3.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גרשון	בלקין,	מרח'	

ברזיל	15,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

גרשון בלקין,	עו"ד,	מפרק

סייפן ד.ט.ה בע"מ
)ח"פ	51-181150-7(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	15.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	משה	טורס,	מרח'	דניה	14,	

חיפה,	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.

משה טורס,	מפרק

ש.ב. מעלות תעשייה ובניין בע"מ
)ח"פ	51-295182-3(

)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	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דב	ברוך,	ת"ז	068787274,	

מרח'	חן	3,	ת"ד	8854,	כרמיאל,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	60 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.

דב ברוך,	מפרק

גרר בילו בע"מ
)ח"פ	51-385748-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
4.8.2011,	התקבלה	 ביום	 הנ"ל,	שהתכנסה	 המניין	של	החברה	
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החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	ניסים	סאסי,	ת"ז	
029036514,	מרח'	אשכול	3/11,	מזכרת	בתיה,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	10 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.

ניסים סאסי,	מפרק

עירימוס אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-143463-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
2.8.2011,	התקבלה	 ביום	 הנ"ל,	שהתכנסה	 המניין	של	החברה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	חנן	פלדמוס,	
רח'	 בע"מ,	 והשקעות	 נכסים	 חץ	 אלוני	 אצל	 	,055080428 ת"ז	

ז'בוטינסקי	7,	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.

חנן פלדמוס,	עו"ד,	מפרק

אאוטלוק & בלופניקס בע"מ
)ח"פ	51-353550-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
8.8.2011,	התקבלה	 ביום	 הנ"ל,	שהתכנסה	 המניין	של	החברה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אריה	קילמן,	ת"ז	

051652410,	למפרק	החברה.

אריה קילמן,	מפרק

א בנאדיר בע"מ
)ח"פ	51-020507-3(

)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	7.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דפנה	דותן,	מקיבוץ	רשפים,	

למפרקת	החברה.

דפנה דותן,	מפרקת

קאזה הנדסה ובניה )1993( בע"מ

)ח"פ	51-184203-1(

)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	
שכל	 לאחר	 	,19.7.2011 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	 של	
החברים	ויתרו	על	זכותם	לקבל	הודעה	מוקדמת	של	21	ימים	
מראש,	התקבלה	החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	

יוסף	סלנט,	למפרק	החברה.

יוסף סלנט,	מפרק

ע.ת.ד משאבי אנוש בע"מ
)ח"פ	51-320051-9(

)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	7.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	עמירם	בוגט,	מרח'	

כנפי	נשרים	15,	ירושלים,	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.

עמירם בוגט,	עו"ד,	מפרק

א.ר. תכנון מערכות מלאי בע"מ
)ח"פ	51-145134-6(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	7.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	עמירם	בוגט,	מרח'	

כנפי	נשרים	15,	ירושלים,	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.

עמירם בוגט,	עו"ד,	מפרק

א. אורלי חברה לתחזוקה וסוכנויות בע"מ
)ח"פ	51-094689-0(

)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	
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של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	7.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	עמירם	בוגט,	מרח'	

כנפי	נשרים	15,	ירושלים,	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.

עמירם בוגט,	עו"ד,	מפרק

עמירון השקיה בע"מ
)ח"פ	51-080324-0(

)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	25.7.2011,	התקבלה	החלטה	
סטריכמן,	 אלירן	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
ממשרד	שביט,	בר-און,	גלאון,	צין,	יגור	ושות'	-	עורכי	דין,	דרך	

מנחם	בגין	52,	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.

אלירן סטריכמן,	עו"ד,	מפרק

מחסני עמיר בע"מ
)ח"פ	51-028976-2(

)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	25.7.2011,	התקבלה	החלטה	
סטריכמן,	 אלירן	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
ממשרד	שביט,	בר-און,	גלאון,	צין,	יגור	ושות'	-	עורכי	דין,	דרך	

מנחם	בגין	52,	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.

אלירן סטריכמן,	עו"ד,	מפרק

עמיר ידע בע"מ
)ח"פ	51-231424-6(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.7.2011,	התקבלה	החלטה	
סטריכמן,	 אלירן	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
ממשרד	שביט,	בר-און,	גלאון,	צין,	יגור	ושות'	-	עורכי	דין,	דרך	

מנחם	בגין	52,	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.

אלירן סטריכמן,	עו"ד,	מפרק

קל וחומר - עמיר בע"מ
)ח"פ	51-217255-2(

)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	25.7.2011,	התקבלה	החלטה	
סטריכמן,	 אלירן	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
ממשרד	שביט,	בר-און,	גלאון,	צין,	יגור	ושות'	-	עורכי	דין,	דרך	

מנחם	בגין	52,	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.

אלירן סטריכמן,	עו"ד,	מפרק

ברקואייר מזגנים בע"מ
)ח"פ	51-339968-3(

)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	11.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אסף	שימשי,	ממשרד	
בלטר,	גוט,	אלוני	ושות'	-	עורכי	דין,	קיבוץ	יגור	30065,	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.

אסף שימשי,	עו"ד,	מפרק

י.מ.ע תשתיות בע"מ
)ח"פ	51-374801-2(

)בפירוק	מרצון(
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הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	11.8.2011,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	לינא	נאסר,	
מרח'	שנלר	54,	ת"ד	2177,	נצרת	16000,	טל'	04-6465154,	פקס'	

04-6465157,	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.

לינא נאסר,	עו"ד,	מפרקת

א.ת.ג.נ. השקעות בע"מ
)ח"פ	51-268644-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.12.2010,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	דניאל	פדר,	מרח'	

מונטיפיורי	33,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

דניאל פדר,	מפרק

נעימי יוסף )1998( בע"מ
)ח"פ	51-271236-5(

)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	12.7.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	יוסף	נעימי,	מרח'	הקציר	5,	

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.

יוסף נעימי,	מפרק

הבימה קלאב ת"א )1999( בע"מ
)ח"פ	51-284102-4(

)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	10.8.2011,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 לוין,	 מיכאל	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

אחד	העם	97,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	14 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.

מיכאל לוין, עו"ד	מפרק

סיטינט למסחר ותקשורת 1998 בע"מ
)ח"פ	51-271102-9(

)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	9.8.2011,	התקבלה	החלטה	
ת"ז	 יונס,	 מוחמד	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	
059546556,	מרח'	צלאח	א–דין	22,	ת"ד	55031,	ירושלים	91550,	

למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

מוחמד יונס,	עו"ד,	מפרק

נרות הגליל בע"מ
)ח"פ	51-105075-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.8.2011,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	זאב	מרינברג,	ת"ז	

006172738,	מרח'	הרצל	49/3,	זכרון	יעקב,	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.

זאב מרינברג,	מפרק

וו.סי.אס. טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ	51-326997-7(
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)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	10.8.2011,	התקבלה	החלטה	
	,595 בן	צור,	מת"ד	 יוסף	 ולמנות	את	 לפרק	את	החברה	מרצון	

יבנה	81827,	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 בן צור,	מפרק

נטוורק סטאראטג'י קונסלטנט בע"מ
)ח"פ	51-251341-7(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.7.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	נדב	שפר,	מרח'	הרצל	

30,	אשקלון,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

נדב שפר,	עו"ד,	מפרק

ר.ל. און ליין מערכות בע"מ
)ח"פ	51-148055-0(

)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	1.6.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אייל	תושיה,	מרח'	

הנצי"ב	18,	תל	אביב	טל'	03-6240411,	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.

אייל תושיה,	עו"ד,	מפרק

בילי הנער בע"מ
)ח"פ	51-089854-7(

)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	31.7.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	שרה	זלצברג,	מרח'	אורי	

צבי	גרינברג	9,	תל	אביב,	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.

שרה זלצברג,	מפרקת

פוינט מצ' בע"מ
)ח"פ	51-287406-6(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.8.2011,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 נחום,	 שלי	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

המרד	29,	תל	אביב,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

שלי נחום,	עו"ד,	מפרק

מותגים נ.ד.ל.ר 2004 בע"מ
)ח"פ	51-351277-2(

)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	9.8.2011,	התקבלה	החלטה	
מרח'	 אלמוג,	 ארז	 עו"ד	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	

משכית	22,	הרצליה	46733,	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.

ארז אלמוג,	עו"ד,	מפרק

פפיון דרינק בע"מ
)ח"פ	51-282724-7(

)בפירוק	מרצון(
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הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	10.8.2011,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	לינא	נאסר,	
מרח'	שנלר	54,	ת"ד	2177,	נצרת	16000,	טל'	04-6465154,	פקס'	

04-6465157,	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.

לינא נאסר,	עו"ד,	מפרקת

שדה שושי שיווק ויזמות בע"מ
)ח"פ	51-229350-7(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
מן	 שלא	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	
המניין	של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	17.8.2011,	התקבלה	
החלטה	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	צביקה	גרוס,	ת"ז	

050644335,	מרח'	בגין	5/3,	יהוד	56478,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

צביקה גרוס,	מפרק

ס.נ.גז 2000 בע"מ
)ח"פ	51-289540-0(

)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	12.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	חורי	אליאס,	מת"ד	

261,	שפרעם,	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.

אליאס חורי,	רו"ח,	מפרק

ס.נ.ד מתקן אחסון ומילוי גפ"מ בע"מ
)ח"פ	51-300898-7(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	12.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	חורי	אליאס,	מת"ד	

261,	שפרעם,	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.

אליאס חורי,	רו"ח,	מפרק

מ.מ.ס לאיכות הסביבה בע"מ
)ח"פ	51-209641-3(

)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	12.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	אליאס	חורי,	מת"ד	

261,	שפרעם,	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.

חורי אליאס,	רו"ח,	מפרק

לה פיורנטינה בע"מ
)ח"פ	51-416428-4(

)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	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אביגיל	יורקביץ,	מרח'	

בלוך	52,	קרית	יערים-טלז	סטון,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	10 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.

אביגיל יורקביץ,	עו"ד,	מפרקת

רונן יוסף החזקות בע"מ
)ח"פ	51-223696-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיף	321)א(	לפקודת	החברות	
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]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	באסיפה	כללית	שלא	מן	המניין	
של	החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	22.8.2011,	התקבלה	החלטה	
לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רונן	יוסף,	ת"ז	042893669,	

מרח'	שבדיה	51,	חיפה,	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.

רונן יוסף,	מפרק

מ.ש.ה.מ. חברת נאמנות בע"מ
)ח"פ	51-133742-0(

)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	9.10.2011,	בשעה	10.00,	אצל	משרד	מיכאל	
שיין	ושות',	עו"ד,	רח'	החושלים	6,	הרצליה	פיתוח,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

עמית שגב,	עו"ד,	מפרק

איט'ס אולוויז קופיברייק טיים בע"מ
)ח"פ	51-300510-8(

)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	9.10.2011,	בשעה	10.00,	אצל	משרד	עו"ד	מיכאל	
שיין	ושות',	רח'	החושלים	6,	הרצליה	פיתוח,	לשם	הגשת	דוח	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																				עמית שגב,	עו"ד,	מפרק

תמי - תשואה מובטחת ישראל בע"מ
)ח"פ	51-367753-4(

)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	
רח'	 המפרקת,	 במשרד	 	,10.00 בשעה	 	,10.10.2011 ביום	 תתכנס	
סוקולוב	48,	רמת	השרון,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																גילה קונפינו,	עו"ד,	מפרקת

דסי וגנר יעוץ תקשורתי בע"מ
)ח"פ	51-237096-6(

)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	
2,	מגדלי	 תתכנס	ביום	13.10.2011,	בשעה	9.00,	ברח'	בן	גוריון	
המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	 רמת	 	,1 ב.ס.ר	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				פנחס מגורי כהן,	מפרק

אוסטרובסקי נכסים בע"מ
)ח"פ	51-412825-5(

)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	
היהודים	 מדינת	 ברח'	 	,11.00 בשעה	 	,17.10.2011 ביום	 תתכנס	
85,	הרצליה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				גיא אורן,	מפרק

ש.ב. עדן השקעות בע"מ
)ח"פ	51-417902-7(

)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	
במשרד	המפרקת,	 	,12.00 6.11.2011,	בשעה	 ביום	 הנ"ל	תתכנס	
רח'	הצבעוני	3,	גני	יהודה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יעל בכר,	עו"ד,	מפרקת

אפרת גוונים אחזקות בע"מ
)ח"פ	51-327739-2(

)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	1.11.2011,	בשעה	11.00,	ברח'	ראול	ולנברג	
8,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				דן ארנון,	מפרק
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רוקונט תעשיות )1986( בע"מ
)ח"פ	51-111884-6(

)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	23.10.2011,	בשעה	10.00,	במשרדו	של	עו"ד	עודד	
תיק,	רח'	זריצקי	8,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				משה אלקלעי,	מפרק

קל החזרי מס ופיננסים בע"מ
)ח"פ	51-433634-6(

)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	31.10.2011,	בשעה	9.00,	ברח'	שמואל	הנגיד	
11,	הרצליה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				תומר בן שלמה,	מפרק

ש. ה. מ. - מערכות הרמה ושנוע בע"מ
)ח"פ	51-117478-1(

)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	9.11.2011,	בשעה	16.00,	ברח'	טשרניחובסקי	
16,	כפר	סבא,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אלכסנדר שלוסברג,	מפרק

יו. אן. אספרסו בר בע"מ
)ח"פ	51-194987-7(

)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	1.11.2011,	בשעה	11.00,	בשדרות	רוטשילד	
6,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אייל ירקוני,	עו"ד,	מפרק

אר.בי.אס למסחר בע"מ
)ח"פ	51-430707-3(

)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	
	,3041/18 ברח'	 	,12.00 בשעה	 	,24.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
נצרת	16061,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				זועבי ג'יהאד,	מפרק

יגיב יעוץ השקעות בע"מ
)ח"פ	51-171441-2(

)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	
12.00,	ברח'	החשמונאים	 הנ"ל	תתכנס	ביום	1.11.2011,	בשעה	
84,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יעקב ביטראן,	מפרק

מן היסוד - בנייה ויזמות בע"מ
)ח"פ	51-264128-3(

)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	30.10.2011,	בשעה	9.00,	במשרדי	המפרקת,	
סופי	של	המפרקת,	 דוח	 גדרה,	לשם	הגשת	 	,10 הבילויים	 רח'	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				שרית רפפורט,	עו"ד,	מפרקת

א.ל. הנדסת תוכנה בע"מ
)ח"פ	51-050791-6(

)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	27.10.2011,	בשעה	16.00,	במשרד	עו"ד	חיים	
קוסובסקי-שחור	ושות',	רח'	הארבעה	21,	תל	אביב-יפו,	לשם	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																				רם קוסובסקי-שחור,	עו"ד,	מפרק
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פ.ט.ל. שירותי ויזה בע"מ
)ח"פ	51-391334-3(

)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	30.10.2011,	בשעה	10.00,	ברח'	אבא	הלל	7,	רמת	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				פרי נובוטני,	עו"ד,	מפרק

דלק רדואן בע"מ
)ח"פ	51-321862-8(

)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	28.10.2011,	בשעה	10.00,	בכפר	מזרעה,	לשם	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																				חסן חסרמי,	עו"ד,	מפרק

מי רום )טבריה( בע"מ
)ח"פ	51-265060-7(

)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	
החברה,	 במשרד	 	,12.00 בשעה	 	,6.11.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
רח'	קלישר	30,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יעל בכר,	עו"ד,	מפרקת

צוקי גרניט בע"מ
)ח"פ	51-409484-6(

)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	
	,4 ברקוביץ	 ברח'	 	,11.30 11.10.2011,	בשעה	 ביום	 הנ"ל	תתכנס	
כיצד	 סופי	של	המפרקת,	המראה	 דוח	 אביב,	לשם	הגשת	 תל	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מירה פינטו,	עו"ד,	מפרקת

שגב - בית מלאכה למחשבים בע"מ
)ח"פ	51-383539-7(

)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	
הלל	 אבא	 ברח'	 	,9.00 בשעה	 	,30.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
סופי	של	המפרק,	המראה	 דוח	 גן,	לשם	הגשת	 רמת	 	,7 סילבר	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				פרי נובוטני,	עו"ד,	מפרק

בנפסג' בע"מ
)ח"פ	51-365637-1(

)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	
17.00,	בבית	המפרק,	רח'	 3.11.2011,	בשעה	 הנ"ל	תתכנס	ביום	
דוח	 הגשת	 לשם	 	,16955 יפיע	 כפר	 	,5222 ת"ד	 	,6 אלנור	 מנזל	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.
																																				עודה בישארה,	מפרק

גו טלקום בע"מ
)ח"פ	51-384905-9(

)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	
ז'בוטינסקי	 ברח'	 	,10.00 בשעה	 	,1.11.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
36,	ירושלים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אריה רשף,	עו"ד,	מפרק

פרס. ש. - חברה לפיתוח ושיווק עסקים בע"מ
)ח"פ	51-198552-5(

)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	31.10.2011,	בשעה	8.00,	ברח'	הברזל	23,	תל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ישראל חיים,	רו"ח,	מפרק
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שילן - יעוץ ומינהל עסקים בע"מ
)ח"פ	51-097728-3(

)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	
רמת	 	,2 גוריון	 בן	 ברח'	 	,17.00 בשעה	 	,1.11.2011 ביום	 תתכנס	
התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 גן,	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.
																																				צוריאל אברג'ל,	עו"ד,	מפרק

א. פונדק - ניהול פרוייקטים והשקעות בע"מ
)ח"פ	51-274119-0(

)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	
יעקב	 עו"ד	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,25.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
לשם	 ירושלים,	 	,823 משרד	 כלל,	 מרכז	 	,97 יפו	 רח'	 אברהמס,	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
																																				דוד סימנא,	מפרק

ויקטור קרימגולד חברה לבניה בע"מ
)ח"פ	51-158449-2(

)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	
יעקב	 עו"ד	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,25.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
לשם	 ירושלים,	 	,823 משרד	 כלל,	 מרכז	 	,97 יפו	 רח'	 אברהמס,	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
																																				ויקטור קרימגולד,	מפרק

גיתית מטל בע"מ
)ח"פ	51-202534-7(

)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	
יעקב	 עו"ד	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,25.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
לשם	 ירושלים,	 	,823 משרד	 כלל,	 מרכז	 	,97 יפו	 רח'	 אברהמס,	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
																																				דוד סימנא,	מפרק

נגב אגרגטים בע"מ
)ח"פ	51-194060-3(

)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	
יעקב	 עו"ד	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,25.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
לשם	 ירושלים,	 	,823 משרד	 כלל,	 מרכז	 	,97 יפו	 רח'	 אברהמס,	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
																																				דוד סימנא,	מפרק

טייר גת - בית מסחר לצמיגים ואביזרי רכב בע"מ
)ח"פ	51-383201-4(

)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	
יעקב	 עו"ד	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,25.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
לשם	 ירושלים,	 	,823 משרד	 כלל,	 מרכז	 	,97 יפו	 רח'	 אברהמס,	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
																																				דוד סימנא,	מפרק

מינימרקט דוד ק"ש בע"מ
)ח"פ	51-358195-9(

)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	
יעקב	 עו"ד	 אצל	 	,10.00 בשעה	 	,25.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
לשם	 ירושלים,	 	,823 משרד	 כלל,	 מרכז	 	,97 יפו	 רח'	 אברהמס,	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.
																																				דוד עזיז,	מפרק

יורן - השקעות ובניה בע"מ
)ח"פ	51-263228-2(

)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	22.11.2011,	בשעה	10.00,	ברח'	ריב"ל	7,	תל	
אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.
																																				אלמוג דורון,	עו"ד,	מפרק
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מ.אשד פיתוח טכנולוגיות בע"מ
)ח"פ	51-386091-6(

)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
לשם	 אביאל,	 במושב	 	,16.00 בשעה	 	,31.10.2011 ביום	 תתכנס	
הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																				עבאדי עסאם,	עו"ד,	מפרק

קולטון רובוטיקס בע"מ
)ח"פ	51-264693-6(

)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	
אלעזר	 דוד	 ברח'	 	,9.00 בשעה	 	,23.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
27,	חדרה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				רלי ארביב,	עו"ד,	מפרקת

אליב אנד איי
)ח"פ	51-367661-9(

)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	
הצנחנים	 ברח'	 	,18.00 בשעה	 	,23.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
15,	גבעתיים,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אסף נחום,	מפרק

יהלום מנשה בן יוסף בע"מ
)ח"פ	51-030487-6(

)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	
	,8 השבעה	 ברח'	 	,10.00 בשעה	 	,30.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
נתניה,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				סלאמה סעיד,	רו"ח,	מפרק

ל.ר פע"מ בע"מ
)ח"פ	51-197090-7(

)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	
המכבים	 ברח'	 	,16.00 בשעה	 	,24.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
39,	שוהם,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרקת,	המראה	כיצד	
התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	

לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				מיטל רכב,	עו"ד,	מפרקת

אחזקות דר' צוקרמן בע"מ
)ח"פ	51-309620-6(

)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	22.10.2011,	בשעה	10.00,	ברח'	הנדיב	71,	הרצליה,	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																				משה צוקרמן,	מפרק

טללינק בע"מ
)ח"פ	51-203181-6(

)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	
בשעה	 זו,	 הודעה	 פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 תתכנס	 הנ"ל	
10.00,	במשרד	המפרק,	רח'	ה'	באייר	12,	תל	אביב,	לשם	הגשת	
דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	
ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	 בנכסי	

של	החברה.

																																				איתן עמית,	עו"ד,	מפרק

ס.ל. נרקיס בניה בע"מ
)ח"פ	51-340212-3(

)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	18.12.2011,	בשעה	10.00,	במשרד	המפרק,	רח'	
מנחם	בגין	7,	רמת	גן	52681,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				יגאל קלדרון,	עו"ד,	מפרק
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א. דומיין פיתוח וניהול פרויקטים באינטרנט בע"מ
)ח"פ	51-286458-8(

)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	10.11.2011,	בשעה	12.00,	במשרד	עו"ד	רונן	שחר,	
רח'	אחד	העם	35,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				איל דמול,	מפרק

אגדת נהר הירדן בע"מ
)ח"פ	51-205317-4(

)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	
המפרק,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,6.11.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 אביב,	 תל	 	,5 קומה	 	,65 רוטשילד	 שד'	
בנכסי	 נעשה	 ומה	 כיצד	התנהל	הפירוק	 של	המפרק,	המראה	
של	 ובניירות	 בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 החברה,	

החברה.

																																				רן מרכוס,	עו"ד,	מפרק

א.מ.ר.מ.ב. בע"מ
)ח"פ	51-368822-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

לפקודת	החברות	 	338 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
]נוסח	חדש[,	התשמ"ג-1983,	כי	אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	
שד'	 המפרק,	 במשרדי	 	,10.00 בשעה	 	,6.11.2011 ביום	 תתכנס	
רוטשילד	65,	קומה	5,	תל	אביב,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	
המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	

להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				רן מרכוס,	עו"ד,	מפרק

א-ליין דנטל בע"מ
)ח"פ	51-364432-8(

)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	
כפר	 	,20 התע"ש	 ברח'	 	,10.00 בשעה	 	,15.12.2011 ביום	 תתכנס	
סבא,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	
הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	

בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				גיורא חומד,	עו"ד,	מפרק

הפטל האדום בע"מ
)ח"פ	51-305450-2(

)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	23.10.2011,	בשעה	10.00,	ברח'	קיבוץ	גלויות	
המראה	 המפרק,	 של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 בצרה,	 מושב	 	,24
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ביבי תולי,	מפרק

גולן קלינגהופר בע"מ
)ח"פ	51-212443-9(

)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	30.10.2011,	בשעה	10.00,	ברח'	הזית	94,	אורנית,	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	

ובניירות	של	החברה.

																																				גולן קלינגהופר,	מפרק

סייטיק ליטרה בע"מ
)ח"פ	51-316336-7(

)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	
החושלים	 ברח'	 	,11.00 בשעה	 	,30.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	
6,	הרצליה	פיתוח,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				רון פרידנטל,	מפרק

איי.מ.ד. )דיוור בינלאומי( בע"מ
)ח"פ	51-275429-2(

)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	1.11.2011,	בשעה	12.00,	אצל	המפרק,	רח'	נמל	יפו	
26,	תל–אביב-יפו,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	
כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	

כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

דניאל רייק,	מפרק
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ת.ר. הובלות בע"מ
)ח"פ	51-125776-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	7.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
גן	 ממושב	 גיטה,	 חי	 את	 ולמנות	 מרצון	 החברה	 את	 לפרק	 חוקי	

הדרום,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	7.10.2011,	בשעה	
של	 סופי	 דוח	 הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 המפרק,	 אצל	 	,19.00
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				חי גיטה,	מפרק

אקוויטי איידי בע"מ
)ח"פ	51-398195-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	גילעד	פרידהבר,	מרח'	

לוי	אשכול	80,	תל	אביב,	טל'	054-8110410,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,18.12.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 המפרק,	 במשרדי	 	,8.00 בשעה	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.
																																				גילעד פרידהבר,	מפרק

ג'יקאפ בע"מ
)ח"פ	51-379970-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	18.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	גילעד	פרידהבר,	מרח'	

לוי	אשכול	80,	תל	אביב,	טל'	054-8110410,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	

פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,18.12.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 המפרק,	 במשרדי	 	,9.00 בשעה	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.
																																				גילעד פרידהבר,	מפרק

קואלטי פלוס בע"מ
)ח"פ	51-399148-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	21.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ענת	מלינבוים-
פקס'	 	,03-5162349 טל'	 אביב,	 תל	 	,62 רוטשילד	 משדרות	 ירדן,	

03-5660222,	למפרקת	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 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.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	15.1.2012,	בשעה	
12.00,	במשרדי	המפרקת,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרקת,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				ענת מלינבוים,	עו"ד,	מפרקת

י. טייג יעוץ פנסיוני בע"מ
)ח"פ	51-312754-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ניר	בינשטוק,	מרח'	

ארלוזורוב	108,	חולון,	טל'	054-4232148,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,25.12.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	12.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				ניר בינשטוק,	עו"ד,	מפרק

פינת חלקה 180/18-19 בגוש 6940 בע"מ
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)ח"פ	51-025113-5(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אהוד	מררי,	מרח'	

ברקוביץ	4/8,	תל	אביב,	טל'	03-7778340,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,26.12.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				אהוד מררי,	עו"ד,	מפרק

בית חלקה 180/11 בגוש 6940 בע"מ
)ח"פ	51-025121-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	23.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אהוד	מררי,	מרח'	

ברקוביץ	4/8,	תל	אביב,	טל'	03-7778340,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,26.12.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				אהוד מררי,	עו"ד,	מפרק

א. חורי שירותים פיננסיים בע"מ
)ח"פ	51-328062-8(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	27.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אליאס	חורי,		מת"ד	261,	

שפרעם,	טל'	04-9868803,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	

פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	17.1.2012,		בשעה	
10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אליאס חורי,	מפרק

יצחק פטרבורג בע"מ
)ח"פ	51-403252-3(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	24.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	ניר	אלמגור,	מת"ד	

205,	מושב	אלוני	אבא,	טל'	052-6050500,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,24.12.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הגשת	 לשם	 הנ"ל,	 בכתובת	 המפרק,	 במשרדי	 	,8.00 בשעה	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				ניר אלמגור,	עו"ד,	מפרק

ח.א. חורי בע"מ
)ח"פ	51-225393-1(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	27.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אליאס	חורי,		מת"ד	261,	

שפרעם,	טל'	04-9868803,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

אסיפה	סופית	של	החברה	הנ"ל	תתכנס	ביום	17.1.2012,		בשעה	
11.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	הנ"ל,	לשם	הגשת	דוח	סופי	של	
המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	ומה	נעשה	בנכסי	החברה,	

וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	החברה.

																																				אליאס חורי,	מפרק

תכשיטי ר. רוזנטל בע"מ
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)ח"פ	51-447688-6(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	25.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	גיא	הילר,	מרח'	
ז'בוטינסקי	102,	תל	אביב	62967,	טל'	03-6095570,		למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,26.12.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				גיא הילר,	עו"ד,	מפרק

ניקה אייאל
)ח"פ	51-448935-0(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החברה	הנ"ל,	שהתכנסה	ביום	16.8.2011,	התקבלה	החלטה	במניין	
חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	אמיל	סלבין,	מרח'	רקפת	

7,	בת	ים,	למפרק	החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,18.12.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
גבעתיים,	 	,14 המעיין	 רח'	 זוהר,	 שי	 עו"ד	 במשרד	 	,10.00 בשעה	
לשם	הגשת	דוח	סופי	של	המפרק,	המראה	כיצד	התנהל	הפירוק	
בפנקסים	 לנהוג	 כיצד	 להחליט	 וכדי	 בנכסי	החברה,	 נעשה	 ומה	

ובניירות	של	החברה.

																																				אמיל סלבין,	מפרק

הנשירים סלק בע"מ
)ח"פ	51-161946-2(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת	בזה	הודעה	בהתאם	לסעיפים	321)א(	ו–338	לפקודת	
של	 כללית	 באסיפה	 כי	 התשמ"ג-1983,	 חדש[,	 ]נוסח	 החברות	
החלטה	 התקבלה	 	,23.8.2011 ביום	 שהתכנסה	 הנ"ל,	 החברה	
במניין	חוקי	לפרק	את	החברה	מרצון	ולמנות	את	רו"ח	נעים	משה,	
מרח'	נחלת	יצחק	34א,	תל	אביב	67448,	טל'	03-6912999,	למפרק	

החברה.

את	 יגיש	 הנ"ל	 החברה	 נגד	 תביעות	 לו	 שיש	 נושה	 כל	
פרסום	 מיום	 ימים	 	30 בתוך	 הוכחותיו,	 בצירוף	 תביעותיו	
זו,	למען	המפרק	הנ"ל.	נושה	או	אדם	אחר	שלא	יגיש	 הודעה	

את	תביעותיו	כאמור	בתוך	המועד	הנ"ל	-	לא	ייענה.

	,16.10.2011 ביום	 תתכנס	 הנ"ל	 החברה	 של	 סופית	 אסיפה	
דוח	 הנ"ל,	לשם	הגשת	 בשעה	10.00,	במשרדי	המפרק,	בכתובת	
נעשה	 ומה	 הפירוק	 התנהל	 כיצד	 המראה	 המפרק,	 של	 סופי	
בנכסי	החברה,	וכדי	להחליט	כיצד	לנהוג	בפנקסים	ובניירות	של	

החברה.

																																				נעים משה,	מפרק

מכונות מונחות הדמיה, דור רביעי - מאגד
)ע"ר	58-045036-9(

)בפירוק	מרצון(

הודעה על פירוק עמותה

העמותות,	 לחוק	 	46 לסעיף	 בהתאם	 הודעה	 בזה	 נמסרת	
הנ"ל,	 העמותה	 של	 הכללית	 באסיפה	 כי	 התש"ם-1980,	
את	 לפרק	 החלטה	 התקבלה	 	,10.8.2011 ביום	 שהתכנסה	
העמותה	מרצון	ולמנות	את	עו"ד	אמיר	לויצקי,	מרח'	ברקוביץ	

4,	תל	אביב,	למפרק	העמותה.

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

הודעה	זו,	למען	המפרק	הנ"ל.

אמיר לויצקי,	עו"ד,	מפרק

הודעה על כוונה להכריז על דיבידנד ראשון 

בבית	המשפט	המחוזי	בתל	אביב-יפו,	בתיק	פר"ק	2798/08.

החברה	בפירוק:	סקיורויז'ן	בע"מ,	ח"פ	51-395351-3.

שם	המפרק:	עו"ד	גיא	גיסין,	מרח'	הברזל	38ב,	תל	אביב	69710.

סוג	הדיבידנד:	נושים	בזכות	קדימה	ונושים	רגילים.

אחוז	הדיבידנד:	דין	קדימה	-	100%,	נשייה	רגילה	-	21.22%.

גיא גיסין,	עו"ד,	מפרק

הודעות מאת בנק ישראל

דין וחשבון שבועי
לפי	חוק	בנק	ישראל,	התשי"ד-1954

התשי"ד-11954,		 ישראל,	 בנק	 לחוק	 	)1(58 סעיף	 לפי	
והנכסים	 וחשבון	שבועי	על	מחזור	המטבע	 דין	 בזה	 מתפרסם	
התשע"א בתמוז	 כ"ה	 ביום	 העבודה	 בסיום	 מולו	 	המוחזקים	

)27	ביולי	2011(:

בשקלים	חדשים

	סך	כל	המטבע	במחזור	ביום 	א.
כ"ה	בתמוז	התשע"א	)27.7.2011(

45,843,353,922

	סך	כל	המטבע	במחזור	ביום 	ב.
י"ח	בתמוז	התשע"א	)20.7.2011(

45,947,369,089
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	העלייה	או	הירידה	)	-	( 	ג.
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דין וחשבון שבועי
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התשי"ד-11954,		 ישראל,	 בנק	 לחוק	 	)1(58 סעיף	 לפי	
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