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הסכם בדבר תשלום פיצוי לעצמאי בשירות מילואים

שנערך ונחתם בירושלים ביום י"א בתמוז התשע"ז )5 ביולי 2017(
בין: משרד הביטחון/צה"ל )להלן - צה"ל( המיוצג על ידי עמוס שקדי, ראש אגף הכספים וחשב המשרד, אלוף מוטי אלמוז, 
ראש אגף כוח האדם בצה"ל, ועל ידי תת–אלוף ד"ר ששון חדד, ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון והיועץ הכספי 

לראש המטה הכללי;

             מצד אחד

לבין: המוסד לביטוח לאומי )להלן - המוסד(, המיוצג על ידי רמי גראור, ממלא מקום המנהל הכללי של המוסד, אילנה 
שרייבמן, המשנה למנהל הכללי של המוסד, וחגית מויאל  גולדשטיין, חשבת המוסד; 

             מצד שני

הואיל: ובהתאם לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995 )להלן - החוק(, משלם המוסד תגמולים למשרתים 
במילואים לפי כללים, תנאים, מבחנים, שיעורים וסכומים שנקבעו בפרק י"ב לחוק ובתקנות הביטוח הלאומי )תגמול 
בעד שירות חד–יומי(, התשמ"ז-1987, ותקנות הביטוח הלאומי )תגמולים למשרתים במילואים(, התשל"ח-1977 )להלן 

- התקנות(;

והואיל: ומשרתי מילואים שהם עובדים עצמאיים זכאים להחזר בגין אובדן הכנסתם בתקופת השירות, אך אינם זכאים 
להחזר בגין הפסדי הכנסה אחרים, כתוצאה משירות המילואים;

והואיל: וועדת קדמי המליצה לקבוע תגמול בשיעור של 25% מהכנסתו הממוצעת של משרת המילואים העצמאי, כשקלול 
ההפסדים בגין ההוצאות הקבועות שאינן מוסדרות כיום בחוק;

בהצעות  טרומית,  בקריאה  לתמוך,  )חק/801(   2016 בפברואר   14 ביום  החליטה  חקיקה  לענייני  השרים  וועדת  והואיל: 
חוק פ/1659/20, 1796/20, שעניינן הגדלת תגמולי המילואים למשרת מילואים עצמאי בשיעור של 25% מההכנסה 

הממוצעת שלו;

והואיל: ונוכח סעיף 20 לחוק שירות מילואים, התשס"ח-2008 )להלן - חוק המילואים(, שלפיו רשאית הממשלה וכן כל גוף 
ציבורי לקיים פעילות או לקבוע הוראות שיש בהן כדי לתגמל חיילי מילואים או להביע הוקרה כלפיהם בהתחשב, בין 
השאר, במספר הימים ששירתו בשירות מילואים, במשך התקופה שבה שירתו במילואים, ברציפות שירות המילואים 

לאורך השנים, בטיבה של ההטבה שתינתן להם לפי פעולה או הוראה כאמור ובהיקפה; 

והואיל: והמוסד וצה"ל מוקירים את חיילי המילואים, המהווים קבוצה נבחרת של משרתים הפועלים מתוך תחושת שליחות;

והואיל: והמוסד הסכים, לאחר שהתמלאו התנאים האמורים בסעיף 9 לחוק, לבצע את התשלומים בעד הפיצוי לעצמאים 
בשירות מילואים, הכול בתנאים ולפי הכללים המפורטים בהסכם זה.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

המבוא  .1

דברי המבוא להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.  

הגדרות  .2

בהסכם זה -   

"הכנסה ממוצעת" - הכנסתו של משרת מילואים עצמאי כמשמעותה בסעיף 273)א()1( לחוק; 

"התגמול המזערי" - תגמול מזערי כהגדרתו בסעיף 270 לחוק, כשהוא מוכפל ב–1.4 בהתקיים התנאים המפורטים 
בסעיף 271)א()2( לחוק; 

"התגמול המרבי" - תגמול מרבי כהגדרתו בסעיף 270 לחוק, כשהוא מוכפל ב–1.4 בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 
271)א()2( לחוק; 

"משרת מילואים עצמאי" - עובד עצמאי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק, ששירת שירות מילואים כהגדרתו בחוק המילואים; 

"פיצוי לעצמאי בשירות מילואים" - תשלום כספי לעצמאי בשירות מילואים בשיעור של 25% מהכנסתו הממוצעת 
המוסד  ידי  על  המשולם  לחוק,  271)א()2(  בסעיף  המפורטים  התנאים  בהתקיים  ב–1.4  מוכפל  כשהוא  כעצמאי, 

במישרין נוסף על תגמול מילואים ובהתאם להוראות הסכם זה; 

"תגמול מילואים" - תגמול המשולם על ידי המוסד בעד תקופת שירות המילואים בתנאים ובשיעורים הקבועים בחוק 
ובתקנות.

תנאי הזכאות לפיצוי לעצמאי בשירות מילואים   .3

משרת מילואים עצמאי יהיה זכאי לפיצוי לעצמאי בשירות מילואים, במועד תשלום תגמול מילואים. )א( 

על אף האמור בסעיף קטן )א(: )ב( 
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סכום הפיצוי לעצמאי בשירות מילואים לא יפחת מ–25% משיעור התגמול המזערי;   )1(

סכום הפיצוי לעצמאי בשירות מילואים בצירוף תגמול מילואים מכל מקור הכנסה, לא יעלה על התגמול   )2(
המרבי. 

מהפיצוי לעצמאי בשירות מילואים ינוכה מס במקור על ידי המוסד בהתאם להוראות החוק.  )ג( 

תשלום הפרשי הפיצוי לעצמאי בשירות מילואים  .4

ו/או בהתאם לשינוי בתקופות שירות המילואים שעל  לחוק   345 בהתאם לשומה הסופית כמשמעותה בסעיף  )א( 
בסיסן מחושב תגמול מילואים, ייערך חישוב מחודש של גובה הפיצוי לעצמאי בשירות מילואים; 

הפרשים שנוצרו בשל החישוב האמור בסעיף קטן )א(, ישולמו למשרת המילואים, לאחר החישוב המחודש; )ב( 

חובות שנוצרו בשל החישוב האמור בסעיף קטן )א( ייגבו כחוב גמלה בהתאם לחוק;    )ג( 

המילואים  נגבו ממשרתי  אשר  סכומים  להלן,   6 בסעיף  כאמור  השיפוי  במועד  הביטחון,  למשרד  יחזיר  המוסד  )ד( 
בהתאם לסעיף קטן )ב(. 

הגבלות עיקולים וקיזוזים   .5

על הפיצוי לעצמאי בשירות מילואים יחולו הוראות סעיף 303)א( לחוק.  

מימון  .6

משרד הביטחון ישפה את המוסד בדרך שבו הוא משפה כיום את המוסד בגין תגמולי המילואים באמצעות הרשאה   
לרבות הפרשים  המילואים,  בשירות  לעצמאי  הפיצוי  מלוא  בגין  וזאת  הדואר,  בבנק  הביטחון  לחיוב חשבון משרד 

לזכות המוסד וההוצאות מכוח הסכם זה כאמור בסעיף 7 שלהלן. 

החזר  .7

לכיסוי  ההסכם  חתימת  במועד  חדשים,  שקלים   500,000 של  סכום  חד–פעמי,  באופן  למוסד  ישלם  הביטחון  משרד   
עלות הקמת מערכת המחשוב הייעודית; כמו כן ישלם משרד הביטחון סך של 50,000 שקלים חדשים לכל שנה נוספת 

בתקופת ההסכם בגין עלות אחזקת המערכת. 

דוחות בקרה   .8

בתחילת כל רבעון, יעביר המוסד למשרד הביטחון דוח המפרט את התשלומים ששולמו למשרתי המילואים העצמאים    
וכן דוח בנוגע לחובות שנגבו ממשרתי המילואים העצמאים על פי סעיף 4)ג( לעיל, ברבעון הקודם. נוסף על כך יעביר 
המוסד למשרד הביטחון דוח כאמור גם בתחילת כל שנה, המפרט את התשלומים והחובות שנגבו כאמור בשנה הקודמת.

תחילה ותחולה  .9

הסכם זה יעמוד בתוקפו מיום פרסומו עד ליום 1.2.2022 והוא יחול על שירות מילואים שבוצע מיום 1.1.2016 עד  )א( 
ליום 31.12.2021.

על אף האמור בסעיף 3)א(, בעבור שירות מילואים שבוצע בין התאריכים  1.1.2016 עד 1.8.2017 ישולם הפיצוי  )ב( 
לעצמאי בשירות מילואים ב–1.10.2017.  

בסיום התקופה האמורה בסעיף קטן )א( יוארך ההסכם לחמש שנים נוספות, אלא אם כן הודיע צד אחד למשנהו,  )ג( 
בתוך 3 חודשים לפני תום תוקפו של ההסכם, על רצונו שלא להאריך את ההסכם עוד. 

ולראיה באו הצדדים על החתום

עמוס שקדי
ראש אגף הכספים 

וחשב המשרד

תת–אלוף ד"ר ששון חדד
ראש אגף התקציבים 

במשרד הביטחון במשרד 
הביטחון והיועץ הכספי 

לראש המטה הכללי

האלוף מוטי אלמוז
ראש אגף כוח האדם 

בצה"ל

 חגית מויאל
גולדשטיין

חשבת

אילנה שרייבמן
סגנית המנהל 

הכללי

רמי גראור
המנהל הכללי

צה"ל ומשרד הביטחון המוסד לביטוח לאומי

)חמ 3-5460(
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צו הרחבה בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים - נספח מנופאים
לפי חוק ההסכמים הקיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-11957, אני מצווה לאמור כי תורחב תחולתן של הוראות 
)6 באפריל 2017( שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/2017, בין  י' בניסן התשע"ז  ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 
התאחדות בוני הארץ לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, הסתדרות עובדי הבניין והעץ, וכי ההוראות המורחבות 

שבתוספת יחולו על כל העובדים המפעילים עגורן צריח באתרי בנייה )מנופאים( ומעסיקיהם.

מועד תחילת הצו הוא 1 בחודש שלאחר מועד הפרסום ברשומות.

תוספת

ההוראות המורחבות

הסעיף 
בנספח

מבוא, פרשנות, תחולה והוראות כלליות א. 

מטרת נספח זה היא להסדיר תנאי העסקה ייחודיים לעובדים בענף הבנייה, בעלי רישיון להפעלת עגורן צריח,   .1
המפעילים עגורן צריח באתר הבנייה - מנופאים.

נספח זה, ייווסף לצו ההרחבה מנובמבר 22015 )להלן - צו נובמבר 2015(, כפי שיתעדכן מעת לעת, ויהיה חלק בלתי   .2
נפרד ממנו. יובהר כי הוראות נספח זה באות נוסף על האמור בצו ההרחבה מנובמבר 2015 כאמור.

נספח זה ייכנס לתוקף ב–1 בחודש הסמוך לאחר פרסום צו הרחבה המרחיב את הוראותיו )להלן - מועד התחולה(,   .3
ויהיה בתוקף כל עוד צו נובמבר 2015 יהיה בתוקף.

נאמר  כן  אם  אלא  זה,  נספח  פרשנות  לצורך  גם  ישמשו   ,2015 נובמבר  בצו  המפורטים  והמונחים  ההגדרות  כל   .4
במפורש אחרת.

בנספח זה - מילים המתייחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה, ומילים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גם למספר   .5
רבים וכן להפך, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות הנספח.

נספח זה אינו בא למעט או לגרוע מזכויות אחרות של העובדים, ככל שניתנו, עובר לחתימת הנספח וכל זכויותיהם   .6
ותנאי העסקתם של העובדים בהתאם להסכמיהם האישיים או להסכמים קיבוציים מיוחדים החלים עליהם ערב 
חתימת נספח זה ימשיכו לחול, ככל שלא בוטלו או שונו במסגרת נספח זה והכול בכפוף לדין ולצו נובמבר 2015 

המוגדר לעיל. 

בעניינים שהוסדרו בנספח זה, תגבר כל הוראה שבנספח זה על הוראה קיימת בהסכם אישי או בהסכם קיבוצי   .7
מיוחד, ובתנאי שאין בה כדי להפחית מזכויותיו של העובד ערב החתימה על נספח זה. 

למען הסר ספק, יובהר כי כל הנהלים וההסדרים הקיימים אצל המעסיק ערב חתימתו של נספח זה, ימשיכו לחול,   .8
במעמדם המשפטי ערב חתימת הנספח, ככל שלא בוטלו או שונו באופן מפורש במסגרת הנספח, וזאת כל עוד אין 

בהם כדי לגרוע מהוראות כל דין. 

למען הסר ספק, יובהר כי בעניינים המוסדרים בנספח זה, יגברו ההסכמות לפי הנספח על כל הוראה בנוהל קיים   .9
אצל המעסיק.

שינוי או ביטול נהלים קיימים, או קביעת נהלים חדשים אצל מעסיק, ייעשה בלי לגרוע מזכויות, מתנאי עבודה   .10
ומתנאי שכר של עובדים, ו/או בלי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובדים או להסתדרות עובדי הבניין והעץ, לפי כל 

דין, לרבות זכויות מכוח נספח זה. 

שכר העבודה למנופאים ועדכונו ב. 

פרק ד' לצו נובמבר 2015, שעניינו שכר עבודה ועדכונו, חל על המנופאים, למעט טבלאות השכר הקבועות בסעיף   .11
16 לצו נובמבר 2015, בשינויים המחויבים בנספח זה. במקום טבלאות השכר שבסעיף 16, ייקבע למנופאים תעריף 

שעתי, כמפורט להלן:

במועד התחולה יעמוד שכר המנופאי על 49 שקלים חדשים לשעה;  .11.1

בתום פרק זמן של 18 חודשים ממועד התחולה, יתעדכן שכר המנופאי ל–52 שקלים חדשים לשעה.  .11.2
___________

1  ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

2  י"פ התשע"ו, עמ' 730.
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מתכונת העבודה החודשית למנופאי כמוגדר בהסכם הענפי )במועד חתימת צו זה 182 שעות בחודש(. אין בדבר   .12
כדי לחייב את המעסיק להעסקה במשרה מלאה. היקף ההעסקה ישתנה בהתאם לצורכי המעסיק.

תנאים נלווים ג. 

תוספת מאמץ )גובה ובידוד(  .13

מנופאי יהיה זכאי לתוספת של 3.5 שקלים חדשים לכל שעת עבודה בפועל בעגורן, בגין המאמץ הכרוך   .13.1
בעבודתו בגובה ובבידוד.

תשלום התוספת מותנה בתנאים המצטברים האלה:  .13.2

המנופאי מפעיל עגורן שגובהו 23 מטרים לפחות;  .13.2.1

התוספת תשולם בעד שעות עבודה מרגע הגעת המנופאי המפעיל בפועל את העגורן לאתר הבנייה   .13.2.2
ובלבד שעבד בפועל על המנוף. 

תוספת המאמץ לא תיחשב כחלק מן השכר הרגיל לכל דבר ועניין, לרבות לצורך קביעת ערך שעה, חישוב   .13.3
התמורה בעד שעות נוספות, ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, ערך יום חופשה, ערך יום מחלה, מילואים 
וערך יום חג. למען הסר ספק, העובד יקבל את התוספת בגין כל שעות העבודה, שבהן עסק בפועל בהפעלת 

עגורן.

נסיעות   .14

מנופאי יהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה )כנגד הצגת קבלות, לרבות קבלות בעבור דלק(, בסכום של ההוצאה   
נסיעה  בעניין השתתפות המעביד בהוצאות  בצו ההרחבה  לכפל התעריף המפורט  בפועל, עד לתקרה השווה 

לעבודה וממנה )כפי שיעודכנו מעת לעת(. 

עבודת לילה  .15

על המנופאי יחולו הוראות צו נובמבר 2015 לעבודה בשעות לילה, כאמור בסעיף 11 לצו. לעניין זה יובהר כי   
עבודת לילה היא עבודה במשמרת אשר לפחות שעתיים ממנה בטווח השעות שבין 22:00 ובין 6:00; וכי עבודת 

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

תוספת סיכון במקרה של מצב מיוחד בעורף   .16

מנופאי שיועסק באתר בנייה הממוקם באזור שהוכרז בו על מצב מיוחד בעורף, בהתאם להוראות סעיף 9ג   .16.1
לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, יהיה זכאי לתוספת שכר בסך 4 שקלים חדשים לשעה, בעד כל 

שעת עבודה שבה הוא עובד בפועל על העגורן. 

יובהר כי במידה שהעובד יהיה זכאי לתוספת שכר מיוחדת מכוח החלטת ממשלה, צו הרחבה או כל מקור   
ייעודי אחר, במקרה של מצב חירום, תוספת הסיכון תהיה חלק מתוספת השכר המיוחדת, והעובד לא יהיה 

זכאי לכפל תשלום. 

תוספת הסיכון לא תיכלל בערך השעה לכל דבר ועניין לרבות לצורך חישוב התמורה בעד עבודה בשעות   .16.2
נוספות, זכויותיו הסוציאליות של העובד, לרבות ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורים, ותשלום בגין ימי היעדרות 
המזכים בתשלום, כגון: ימי חופשה, מחלה, מילואים וכיו"ב. למען הסר ספק, העובד יקבל את התוספת בגין 

כל שעות העבודה, שבהן עסק בפועל בהפעלת עגורן.

קרן השתלמות  .17

מנופאי יהיה זכאי החל במועד התחולה של צו זה או מיומו הראשון בעבודה )לפי המאוחר( לקרן השתלמות.    .17.1

שיעורי ההפקדות והניכויים לקרן השתלמות מתוך שכר העבודה הנקוב בסעיף 11 לעיל יהיו, החל במועד   .17.2
התחולה של נספח זה, או מיומו הראשון של העובד בעבודה, לפי המאוחר, כמפורט להלן:

5% על חשבון המעסיק

2.5% על חשבון העובד.

הוראות מעבר והתאמה ד. 

מנופאי אשר שכרו ושאר תשלומים קבועים המשולמים לו בעד עבודתו )לרבות תשלום החזקת רכב, אך למעט   .18
והתוספות  התעריפי  השכר  על  עולים  זה,  נספח  של  תחילתו  ערב  נוספות(,  בשעות  עבודה  בעד  תשלומים 
המפורטות בנספח זה, יהיה ניתן להמיר רכיבי שכר, הטבות ותשלומים נוספים המשולמים לו כיום כנגד העלאות 
או להוריד את  כדי להעלות  זה  נספח  יהיה בחתימת  לא  ותוספת המאמץ. במקרה כאמור,  זה  השכר שבנספח 
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משכורתו, ובלבד שמשכורתו הכוללת והשכר הקובע לפיצויי פיטורים לא יפחתו מן השכר והתוספות הקבועים 
לעיל, ובהתייחס לשיעור משרתו.

להבהרת האמור, מעסיק אשר משלם למנופאי רכיב שכר קבוע שאינו מופיע בצו מנובמבר 2015 ובנספח זה )כגון:   
ימי כלכלה או בונוס או החזקת רכב או עלות העמדת רכב לשימוש העובד )במקרה שבו המעסיק מעמיד לשימוש 
שכר  רכיב  להמיר  רשאי  באלה(,  וכיוצא  לעבודה  הגעה  לצורך  ברכב  שימוש  בעד  תשלום  או  מכונית(  העובד 

כאמור, בשכר ותוספות אחרות לפי נספח זה. 

שיפור בטיחות וגיהות למנופאים  ה. 

אתתים -  .19

]לא הורחב[  .19.1

האתת באתר יהיה צמוד למנופאי ויהיה זמין בכל עת שהמנופאי נמצא על המנוף, בכפוף להוראות מנהל   .19.2
העבודה. להבהרת האמור, מנופאי לא יפעיל מנוף בלא אתת שהוסמך כדין. לרשות האתת יעמוד מכשיר 

קשר ייעודי, אשר ישמש אך ורק לתקשורת עם המנופאי ומנהל העבודה באתר.

רישיונות מזויפים -  .20

]לא הורחב[  .20.1

מנהל עבודה באתר בנייה מחויב לבדוק אם מנופאי שהגיע לעבודה אכן מופיע במאגר בעלי רישיון ]המשך   .20.2
הסעיף - לא הורחב[.

לפי דרישת מנהל העבודה, חובה על המנופאי להציג לפניו רישיון בתוקף.   .20.3

]לא הורחב[  .21

אוגדן מסמכי מנוף -  .22

כלל  כי  לוודא  העבודה  מנהל  ובאחריות  המנוף3,  מסמכי  את  לבחון  המנופאי  על  חובה  עבודה,  תחילת  טרם   
המסמכים הקשורים לתקינות המנוף יהיו נגישים וזמינים לעיון בעבור המנופאי.

אין להורות למנופאי לעלות על המנוף אם טרם בדק את מסמכי המנוף ומצא שמצבו של המנוף תקין.  

ציוד בקבינה - חובה על מנופאי לבדוק את קיום הציוד הרשום מטה וחובה על הקבלן המבצע להבטיח את אספקתו:  .23

מטף כיבוי אש;   .23.1

מכשיר קשר תקין לצורך קשר עם האתת הייעודי ומנהל העבודה;  .23.2

ערכת עזרה ראשונה תקנית;  .23.3

הקבלן יספק מכל מי שתייה, ובאחריות המנופאי להעלותו למנוף בתחילת יום עבודה;  .23.4

מיזוג אוויר - מחודש אפריל 2018, באחריות המעסיק לוודא את קיומם של תנאים גהותיים תקניים בתא   .23.5
המנוף, ובכלל זה קיומה של מערכת מיזוג אוויר תקינה בתא המנופאי, ככל שהדבר אפשרי מבחינה טכנית;

כיסא תקין, המיועד לישיבה ממושכת.  .23.6

על המנופאי לשמור על ניקיון וסדר בקבינה ועל הציוד הנמצא בה.  .24

]לא הורחב[   .25

העלאת ציוד למנוף -  .25.1

]לא הורחב[  .25.1.1

קיים פתרון להעלאת ציוד בכל עגורן צריח המופעל  כי  לוודא  יחויב  2018, מעסיק  ינואר  מחודש   .25.1.2
באתרי הבנייה שבהם הוא משמש כמבצע העבודה, כהגדרתו בחוק )להלן - קבלן מבצע(. 

עבודה על מנופים בגובה רב -   .25.2

במטרה להבטיח כי בעבודה על מנופים בגובה מעל 60 מטר יותקן גשר תקני, באישור גורם מוסמך,   .25.2.1
למעבר בין גג הבניין למנוף, או מעלית מובנית בתוך המנוף. ]המשך הסעיף - לא הורחב[.

___________
 3  אישור עירייה על הקמת מנוף, רישיון הנדסי להפעלת עגורן, תסקיר בטיחות ואישור תיקונים לפי התסקיר, ספר עגורן, 

   טבלאות עומסים.
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המנופים יאובזרו במד רוח בהתאם לתקן, במידה שהדבר אפשרי. ידוע כי התקנת מד רוח כאמור אפשרית   .25.3
רק במצב בו המנוף מפורק.

תותקן מצלמה לעבודה על מנופים בהעדר קו ראייה, וזאת לאחר התייעצות עם מומחה למנופים.  .25.4

]לא הורחב[  .25.5

]לא הורחב[  .26

ביטוח -   .27

יאותר כיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה עיסוקי המתאים למנופאים, כי בהקשר של כיסוי ביטוחי קיימים מאפיינים   
ייחודיים למנופאים, ביחס לעובדים אחרים בענף. ככל שיהיה צורך בכיסוי אובדן כושר עבודה עיסוקי ייחודי, 

תוספת העלות בגין כיסוי זה, ככל שתהיה, תחול על המעסיק. 

שונות ו. 

יינתן למנופאי סידור עבודה שבועי.  .28

מעסיק יגדיר בתלושי השכר את המנופאים המועסקים על ידו כ"מפעילי עגורן צריח".  .29

]לא הורחב[  .30

]לא הורחב[  .31

]לא הורחב[   ז. 

כ"ט בתמוז התשע"ז )23 ביולי 2017(
)חמ 3-107-ה1(                                חיים כץ

שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים           

הודעה על קביעת תחום לעניין הסדר תנועה במחוזות חיפה והצפון
לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961

בתוקף סמכותי1 לפי תקנה 18)ב( לתקנות התעבורה, התשכ"א-21961, אני קובע לרשויות התימרור המקומיות שבמחוזות 
חיפה והצפון3 המפורטות להלן, את התחום שבו הן רשאיות, לפי התקנה האמורה, לאחר התייעצות עם קצין משטרה, או 
קצין משטרה צבאית פיקודי לגבי הדרכים שבשטח צבאי שבמרחב הפיקוד, לקבוע הסדר תנועה, למעט קביעת תמרורים 

230, 231, 309, 310, 501 עד 509 ו–511 עד 513: 

בתחום השיפוט של הרשויות המקומיות שלהלן:   )1(

שם הרשות המקומיתמס' סידורי שם הרשות המקומית מס' סידורי 

מועצה מקומית עין מאהל58מועצה מקומית מעלה עירון1

מועצה אזורית עמק המעיינות59מועצה מקומית עילוט2

עיריית אום אל פאחם60מועצה מקומית משהד3

מועצה מקומית חריש61מועצה מקומית מזרעה4

מועצה אזורית אלבטוף62מועצה מקומית עארה ערערה5

מועצה מקומית אעבלין63עיריית באקה אלגרביה6

מועצה אזורית בוסתאן אלמרג'64עיריית טמרה7

מועצה מקומית ג'דידה מכר65מועצה מקומית כפר קרע8

מועצה מקומית זרזיר66מועצה מקומית עוספיא9

מועצה מקומית טובא זנגריה67מועצה מקומית דלית אל כרמל10

___________
1  י"פ התשס"ב, עמ' 2046.

2  ק"ת התשכ"א, עמ' 1425.

2  י"פ התש"ע, עמ' 2302; התשע"ז, עמ' 5258.
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שם הרשות המקומיתמס' סידורי שם הרשות המקומית מס' סידורי 

מועצה מקומית יבנאל68מועצה מקומית פקיעין11

מועצה אזורית יסוד המעלה69מועצה אזורית מטה אשר12

מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיגיא70מועצה אזורית מרום הגליל13

מועצה מקומית שעב71מועצה אזורית חצרות יסף14

מועצה מקומית ריינה72מועצה מקומית אבו סנאן15

מועצה מקומית כעביה טבאש חג'אג'רה73מועצה מקומית כפר יאסיף16

מועצה מקומית עין קניה74מועצה מקומית רכסים17

מועצה  מקומית מג'דל שמס75מועצה מקומית שבלי אום אל גנם18

מועצה מקומית כפר כמא76עיריית נהריה19

עיריית אור עקיבא77מועצה מקומית מגדל תפן20

מועצה מקומית ג'סר אל זרקא78מועצה מקומית מסעדה21

מועצה מקומית ג'ת79מועצה מקומית עג'ר22

מועצה מקומית זכרון יעקב80מועצה אזורית אלונה מנשה23

מועצה אזורית חוף הכרמל81מועצה מקומית בנימינה - גבעת עדה24

עיריית נשר82מועצה אזורית זבולון25

עיריית טירת כרמל83עיריית חדרה26

מועצה מקומית בועיינה נוג'יידאת84מועצה מקומית פורדייס27

עיריית  קריית שמונה85מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור28

מועצה מקומית בוקעאתה86עיריית  קריית אתא29

מועצה מקומית ראמה87עיריית  קריית ביאליק30

מועצה אזורית גליל עליון88מועצה מקומית  קריית טבעון31

עיריית מעלות תרשיחא89עיריית  קריית ים32

מועצה מקומית ראש פינה90עיריית  קריית מוצקין33

עיריית מגדל העמק91מועצה מקומית איכסאל34

מועצה אזורית עמק יזרעאל92מועצה אזורית הגלבוע35

מועצה אזורית גולן93מועצה מקומית רמת ישי36

מועצה מקומית כפר תבור94מועצה מקומית שלומי37

מועצה אזורית משגב95עיריית שפרעם38

מועצה אזורית גליל תחתון96מועצה אזורית עמק הירדן39

מועצה מקומית קצרין97עיריית עכו40

עיריית צפת98מועצה מקומית עילבון41

מועצה מקומית פסוטה99עיריית נצרת עילית42

עיריית עראבה100עיריית נצרת43

עיריית עפולה101מועצה מקומית נחף44

עיריית סכנין102מועצה מקומית מעיליא45
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שם הרשות המקומיתמס' סידורי שם הרשות המקומית מס' סידורי 

מועצה מקומית סאגור103מועצה אזורית מגידו46

מועצה מקומית מטולה104מועצה מקומית חצור הגלילית47

מועצה מקומית מגדל105מועצה מקומית חורפיש48

מועצה אזורית מבואות החרמון106מועצה מקומית דיר  חנא49

עיריית כרמיאל107מועצה מקומית דבוריה50

עיריית טבריה108מועצה מקומית גוש חלב51

מועצה מקומית טורעאן109מועצה מקומית בית ג'ן 52

מועצה מקומית ינוח ג'ת 110מועצה מקומית בסמת טבעון53

מועצה מקומית יפיע111עיריית בית שאן54

מועצה מקומית ירכא112מועצה מקומית בענה55

מועצה מקומית כפר ורדים113מועצה מקומית ביר אל מכסור 56

מועצה מקומית כפר מנדא114מועצה אזורית מעלה יוסף57

מועצה מקומית בסמ"ה115

בתחום המסומן במפות החתומות בידי ביום המצוין בטור ג' להלן והנמצאות במשרדי שברח' שד' פל ים 15, בניין ב',    )2(
חיפה, לגבי הרשויות המקומיות שבטור ב' לצדו:

א'

מס' סידורי

ב'

שם הרשות המקומית

ג'

תאריך החתימה על המפה

כ"ד בכסלו התשע"אמועצה מקומית ג'וליס1
)1 בפברואר 2010(

ו' באדר התשע"ה עיריית יוקנעם2
)25 בפברואר 2015(

ו' באדר התשע"העיריית חיפה3
)25 בפברואר 2015(

בתחום הסמכויות של רשויות התימרור המקומיות במחוזות חיפה והצפון, שלהלן:  )3(

שם רשות התימרור המקומיתמס' סידורישם רשות התימרור המקומית מס' סידורי

מנהל נמל חיפה5חברת דרך ארץ הייויז )1977( בע"מ1

המנהל הכללי, המשנה למנהל הכללי, סגן 2
המנהל הכללי לתכנון וביצוע, סגן המנהל 
הכללי לתפעול ואחזקה, ומהנדס התנועה 
הראשי, בנתיבי ישראל החברה הלאומית 

לתשתיות תחבורה בע"מ

איגוד ערים כינרת6

מנהל כל מסוף מעבר יבשתי שבניהולו7משה סוכר 3

דב כהן4

תוקפה של קביעה זו לשנתיים מיום פרסומה ברשומות.

כ"ג בתמוז התשע"ז )17 ביולי 2017(
)חמ 3-5007(                               הראל דמתי

רשות תימרור מרכזית             
     מחוזות חיפה והצפון
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חברת בוטניום בע"מ
)ח"פ 51-480116-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.9.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' יגאל אלון 
65, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יואל קינן, עו''ד, מפרק  

מ.נ.ג.ר. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-346294-5(

)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 13.7.2017, התקבלה החלטה 
חנה  מרח'  ראובן,  ג'אן  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רובינא 59, ראשון לציון, 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.

ג'אן ראובן, מפרק

מ.נ.ג.ר. השקעות בע"מ
)ח"פ 51-346294-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,09.00 בשעה   ,19.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
חנה רובינא 59, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ג'אן ראובן, מפרק  

אורעד אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-171845-4(

)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 13.7.2017, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק חכמון, מרח' 

ארלוזורוב 18, דירה 2, רעננה, למפרק החברה.

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

סולאריום חברה ליצוא ויבוא בע"מ
)ח"פ 51-197100-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 1.9.2017, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' העצמאות 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,132
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
כמיל גרייב, עו''ד, מפרק  

עראף נסראת ובניו השקעות )3000( בע"מ
)ח"פ 51-263071-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 2.9.2017, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' העצמאות 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,132
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כמיל גרייב, עו''ד, מפרק  

גוש 7650 חלקה 24 בע"מ
)ח"פ 51-035282-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 12.9.2017, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 
4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
טל מייק, עו''ד, מפרק  

עם נוה נוי רעננה )1997( בע"מ
)ח"פ 51-243508-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,10.00 בשעה   ,18.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
המלאכה 2, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

מרדכי גרינפלד, עו''ד, מפרק  
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ש.ח.ר. הום קרמיקה בע"מ
)ח"פ 51-383283-2(

)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 13.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל בכר, מרח' האורגים 

8, חולון, 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.

רפאל בכר, מפרק

ש.ח.ר. הום קרמיקה בע"מ
)ח"פ 51-383283-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,09.00 בשעה   ,19.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
האורגים 8, חולון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

  רפאל בכר, מפרק

פוגיסופט בע"מ
)ח"פ 51-429828-0(

)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 17.7.2017, התקבלה החלטה 
משד'  אורסון,  אלעד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

רוטשילד 111, דירה 5, 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.

אלעד אורסון, מפרק

פוגיסופט בע"מ
)ח"פ 51-429828-0(

)בפירוק מרצון(

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

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.

יצחק חכמון, מפרק

אורעד אנרגיה בע"מ
)ח"פ 51-171845-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,09.00 בשעה   ,19.9.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
ארלוזורוב 18, דירה 2, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יצחק חכמון, מפרק  

ניילי סחר פ.ל.ר בע"מ
)ח"פ 51-446437-9(

)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 16.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידית פודולר, מרח' בלפור 

42, 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.

עידית פודולר, מפרקת

ניילי סחר פ.ל.ר בע"מ

)ח"פ 51-446437-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.9.2017, בשעה 09.00, אצל המפרקת, רח' בלפור 
42, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

עידית פודולר, מפרקת  
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די.קי.אי דיאמונדס )2013( בע"מ

)ח"פ 51-496514-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 19.10.2017, בשעה 14.00, אצל דוד ענבי, רח' 
התנאים 1, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד ענבי, מפרק

סטור מי אחסון חברתי בע"מ
)ח"פ 51-516651-0(

)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 
 ,wework במשרד   ,12.00 בשעה   ,30.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
סופי של המפרקת,  דוח  אביב, לשם הגשת  תל   ,7 דובנוב  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורלי ירוחם, מפרקת

פוטושופ - ניהול וזכיינות )2008( בע"מ
)ח"פ 51-412324-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
החברה,  במשרדי   ,11.00 בשעה   ,29.8.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שד' אבא אבן 16, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יגאל ברמן, מפרק  

תדהר מגדל גלובל
)ש"מ 55-023458-7(

הודעה בדבר שינויים בשותפות

לפקודת   60 סעיף  להוראות  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
העברת  עקב  כי  התשל"ה-1975,  חדש[,  ]נוסח  השותפויות 
לביטוח  חברה  מגדל  חדלה   ,13.7.2017 מיום  בשותפות  זכויות 
שותף  להיות  ברווחים(  משתתפות  פוליסות  )בעבור  בע"מ 
מוגבל בשותפות וזכויותיה הועברו במלואן לשותף מוגבל חדש 

- קבוצת תדהר בע"מ, ח"פ 51-272893-2.

אודי שרביט       אריה בכר   
מורשי חתימה מטעם השותף הכללי

תתכנס ביום 19.9.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, שד' רוטשילד 
111, דירה 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.

אלעד אורסון, מפרק  

שיקו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-554162-1(

)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 12.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את סעד רסולי, מרח' נירים 3, 

קומה 3, תל אביב, למפרק החברה.

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

סעד רסולי, מפרק

שיקו השקעות בע"מ
)ח"פ 51-554162-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על 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 19.9.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' נירים 3, 
קומה 3, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סעד רסולי, מפרק  

די.קי.אי. דיאמונדס )2013( בע"מ
)ח"פ 51-496514-4(

)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 12.7.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד ענבי, מרח' התנאים 1, 

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.

דוד ענבי, מפרק




