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הנאמנים הגישו דוח ראשון לבית המשפט המחוזי:

מדפי "מגה" מלאים במרבית הסחורות
ונמצא פתרון למרבית בעיות התפעול
נאמני "מגה" בתקופת הקפאת ההליכים
דיווחו לבית המשפט המחוזי בתל אביב כי
מדפי הרשת מלאים במרבית הסחורות וכי
נמצא פתרון למרבית בעיות התפעול השונות.
עם זאת ,נותרה עבודה לא מעטה בהנעת רשת
החנויות למסלול עבודה מיטבי ,סדיר וחלק
וכי הם ישימו דגש על כך בשבועות הקרובים.
הנאמנים רו"ח גבריאל טרבלסי ,ועורכי הדין
אהוד גינדס ואמיר ברטוב הגישו דוח ראשון
מטעמם בדבר פועלם מיום מתן צו הקפאת
ההליכים וכן תכנית הפעלה מפורטת עד לתום
תקופת ההקפאה ,שאושרה בשלב זה עד ה17-
בפברואר  .2016התכנית נשענת על עקרון
בסיסי  -הפעלת החברה כעסק חי במתכונת
מלאה והפעלתה כמקשה אחת ,כאשר המטרה
היא להביא את החברה לאיזון תפעולי ולאפשר
את מכירתה כעסק חי וכמקשה אחת בתמורה
אופטימלית שתיטיב עם הנושים והעובדים.
בדוח נאמר ,כי לאחר מספר ימים של
לימוד והערכת מצב בקשר להתקדמות
המכירות בסניפים ,גיבשו הנאמנים תקציב
שבועי מעודכן ,הכולל הגדלת הרכישה של
המלאי ,הגדלת המגוון המוצע ושמירה על
רמת המלאים לצורך הפעלת סניפי הרשת
הקמעונאית ,כשעל בסיס זה ניתן יהיה להפעיל
את חנויות הרשת באופן תקין ובאופן שישביע
את רצון הלקוחות .בכוונת הנאמנים לפעול
להגדלת מכירות הרשת באמצעות מבצעים
שיגובשו עם הספקים ,הגדלת מגוון המוצרים
באמצעות השבת ספקים שחדלו מלספק
מוצרים ,ויצירת מהלכים פרסומיים ושיווקיים
שיתרמו להשגת יעדי המכירות.
לדברי הנאמנים ,הם זוכים לשיתוף פעולה
וסיוע של ועד העובדים ושל הדרג הניהולי,
וכי העובדים הם הנדבך המרכזי והחיוני
ביותר בפעילות החברה ,וכי המשך עבודתם
הסדירה ,לרבות פעולותיהם להגברת המכירות
בסניפים ,חיונית והכרחית .הנאמנים סבורים
כי ככל שרשת החנויות תשיג תוצאות טובות
בתקופת הקפאת ההליכים ,ניתן יהיה למקסם
את התמורה ממכירתה ולמקסם את קופת
C

הנושים לטובת פירעון החובות.
לדברי הנאמנים ,ממתן צו ההקפאה
הם קיבלו פניות רבות מצד גורמים רבים
המתעניינים בהשקעה בחברה וברכישת
נכסיה ,והם עורכים פגישות מיון והיכרות
עם מספר מתעניינים וכן עם גורמים נוספים,
כגון ספקים גדולים וקטנים ,על מנת לשמוע
מהו האופן שבו הם רואים את אפשרויות
המכירה של הרשת ,ולאחר מכן הם יגבשו
את החלטתם בנוגע לניהול תהליך המכירה.
בסיכום נאמר ,כי הרושם אליו הגיעו הנאמנים
מהימים הראשונים של ההקפאה הוא שמדובר
בחברה בעלת פוטנציאל רב בשוק הקמעונאות,
וקיימת אפשרות מעשית למכור אותה כמקשה
אחת בכפוף להסדרת מספר נושאים חשובים
במודל פעילותה.
הנאמנים סבורים ,כי יש להעניק הזדמנות
נאותה לחברה לארגן את נכסיה ותזרים
מזומניה ולגבש הצעת הבראה והסדר נושים
כדי לאפשר את קיומה ואף להביא לפריחתה.
זאת ,בין השאר ,באמצעות הליך מכרז ובחינת
הצעות שיתקבלו תוך שיתוף פעולה בין כל
הצדדים המעורבים בתהליך.
תכנית ההפעלה אותה גיבשו נאמני "מגה"
כוללת שלוש פעילויות מרכזיות :הפעלה
מלאה של  127סניפי החברה שהיו פעילים
במועד צו ההקפאה ,תוך בחינה שוטפת של
תוצאות פעילותם .חידוש פעילות המכירה
באתר האינטרנט והפעלת שירות המשלוחים
מהסניפים כשירות לצרכנים.
שלב א' של התכנית ,מדגישים הנאמנים,
הינו שיקום החברה כרשת קמעונאית פעילה.
התכנית מניחה היקף פדיון חודשי במהלך
ההקפאה בת  30הימים ,בטווח של 190-220
מיליון שקל ,פדיון המתבסס על היקף פעילות
שבועי של כ 40-מיליון שקל בשבוע הראשון,
שתוכנן לעלות הדרגתית לרמה של יותר מ50-
מיליון שקל בשבוע הרביעי .המשמעות היא כי
בכוונת הנאמנים לייצב את הרשת בתום 30
הימים הראשונים על היקף מכירות שנתי של
יותר מ 2.5-מיליארד שקל.

ליבת התכנית היא חידוש מידי של מערך
אספקת המוצרים לסניפים .הקניות שבתכנית
מסתכמות לכ 150-170-מיליון שקל ל 30-ימי
ההקפאה ,הנדרשות לצורך המכירות בהיקף
המתוכנן וכן להשלמת חסרים בהיקף של כ15-
מיליון שקל .היקף הקניות ביחס לתחזית
ההכנסות משקף שיעור מרווח סחר ,לפני כלל
הוצאות הפעלה ,של כ.29%-
התכנית מניחה את המשך העסקתם של כל
העובדים שעבדו ביום מתן צו ההקפאה ,כאשר
עלויות שכרם של כ 3,500-העובדים מסתכמות
בכ 26.5-מיליון שקל .בנוסף מעסיקה החברה
עובדי קבלן (כ 530-משרות) ,שעלותם מוערכת
בכ 3.4-מיליון שקל.
לדברי הנאמנים תקופת ההקפאה צפויה
להסתיים בגרעון תפעולי העשוי להגיע לסך
של כ 15-מיליון שקל ,ואם ההערכות יתממשו,
צפוי כי תוואי הפעילות בשבוע הרביעי ישקף
מחזור הכנסות חודשי של כ 236-מיליון
שקל עם הפסד תפעולי קטן יחסית .לדברי
הנאמנים ,מחזור הפעילות השנתי של הרשת
הוא כ 2.5-מיליארד שקל ויש לה פוטנציאל
לגידול משמעותי והדרגתי .היא תוכל לממש
אותו בכפוף להתייעלות משמעותית בהוצאות
בטווח מינימאלי של כ 14-מיליון שקל.

עיקריות
יקב "בזלת הגולן" מפיק בלנד
שיהיה מוקדש לפועלו של הזמר
אריק איינשטיין

עמוד 2

הגיש תביעת לשון הרע נגד "מחסני כמעט
חינם" בטענה כי הושפל בפומבי על ידי
מנהל הסניף
עמוד 2
ללא גלוטן" :בטר אנד דיפרנט" קיבלה
את תו התקן  GMPשל משרד הבריאות
על פריכיות אורז ופריכוני כוסמת
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איינשטיין של "בזלת הגולן"
 יואב לוי ,האיש של יקב "בזלת הגולן" ,מפיק כעת סדרת עילית חדשה של יינות שתישא דמויות
משמעותיות בהוויה הארץ ישראלית  הבלנד הראשון בסדרה יהיה מוקדש לפועלו של הזמר אריק איינשטיין

יואב לוי ,בעלים ויינן יקב "בזלת הגולן"
צילום :יעקב סער ,לע"מ

לפני כחודשיים הוזמנה קבוצה של עיתונאים
ומבקרי יין לביקור ביקב "בזלת הגולן",
במושב קדמת צבי ברמת הגולן .המשתתפים
היו בטוחים שצפויה להם השקה של יין חדש
או "טעימת אורך" שתציג את התפתחויות
היין ,על ידי היינן יואב לוי ,מאז נוסד היקב
לפני קרוב ל 18-שנה.
להפתעת הנוכחים הייתה ללוי בקשה:
לא הזמנתי אתכם לטעום יין חדש וגם לא
שתכתבו על היקב .אני מבקש שתטעמו את
היין בכ( 110-כן ,מאה ועשר ,אין כאן שגיאת
הקלדה )...החביות המובחרות ביותר ביקב
ותביעו דעתכם על כל אחת מהן .וכאן סיפר
על התכנית שגיבש :הפקת סדרה חדשה ,אם
תרצו סדרת העלית של היקב ,אשר תישא
בכל שנה דמות משמעותית מההוויה הארץ
ישראלית .הנבחר הראשון ככל הנראה הוא
הזמר הנערץ עליו אריק איינשטיין שנפטר
בנובמבר  .2013מכלל החביות יבחרו את היין
המיועד לשבע החביות ,מהן ירכיבו את הבלנד
שיוביל את סדרת העלית החדשה של היקב
הצפוני ,שזכה להערכה רבה מאז החל לייצר
 תחילה יינות קברנה סוביניון ומאוחר יותרנוספו גם מרלו וזנים נוספים.
כתבי היין המופתעים לא התעצלו
ונענו בשמחה לאתגר .משך שעות הם טעמו

אריק איינשטיין

את מגוון החביות ורשמו את העדפותיהם.
התוצאות עובדו על ידי אנשי היקב והתוצאה
שבע חביות עם מבחר יינות העלית של היקב.

השבוע זכו "טועמי  110החביות" בטעימה
נוספת .היינות שבחרו ואשר מהם הפיקו
את החביות של הבלנד הנבחר ,בוקבק,
ללא תוויות עדיין ,ונשלח אליהם ל"טעימת
חבית" נוספת .בתוצאות שהושגו אי אפשר
היה לטעות .הסגנון האלגנטי של לוי ייצר
גם הפעם יין עם גוף מלא ,צבע כהה ,עשיר
מאוד ,פירותי וארומטי .המינרלים מורגשים
היטב ומבליטים את פירות היער .לוי נוהג
ליישן את היין שלו כ 20-חודשים בחביות
עץ אלון ונראה שהבלנד הצפוי לא יהיה
שונה בהרבה מהיינות האחרים שייצר ואשר
הביאו לו בשנים האחרונות מוניטין רב בקרב
חובבי היין.
היין שנשלח לטעימת חבית כנראה שאינו
הגרסה הסופית .יש להמתין עוד זמן מה עד
שיתקבלו ההחלטות הסופיות לגבי הבלנד
החדש ,ואין ספק שהן מסקרנות בשל שיתוף
הפעולה היוצא דופן בין לוי וצוותו ,לבין
כתבי היין שתרמו מניסיונם וטעמם להצלחת
הפרויקט.
אינני יודע אם אריק איינשטיין נמנה עם
אוהבי יין או העדיף בירה ,אך האמרה
"איינשטיין של בזלת הגולן" עשויה להישמע
לא רע.
א.ל.

תביעת לשון הרע הוגשה נגד "מחסני כמעט חינם"
בטענה כי התובע הושפל בפומבי על ידי מנהל הסניף
לדבריו ,עקב טעות של עובד במחלקת הבשר בסופרמרקט של "יינות ביתן" שבבעלות
החברה הנתבעת ,הוא נאלץ לעבור פעמיים בדיקה משפילה ,הן בסניף והן בחניון ,שקיותיו
נבדקו והוא הוצג כגנב כאשר מנהל הסניף רץ לכיוונו תוך שהוא צועק לעברו "עצור ,גנב"
תביעת פיצויים בגין לשון הרע הוגשה נגד
"ע.ר .צים שיווק ישיר" ("מחסני כמעט
חינם") המפעילה והבעלים של סניף "יינות
ביתן" "פתח תקוה לב הסביונים" המצוי
בשכונת מגוריו של התובע ובסמיכות לביתו
בפתח תקוה.
בתביעה על סך  50אלף שקל ,שהוגשה
בסדר דין מהיר לבית משפט השלום בפתח
תקוה ,נאמר כי התובע ,שני צימר ,רכש
סטייקים ובשר טחון במחלקת הבשר בסניף,
ובעקבות שגגה של אחד מעובדי מחלקת
הבשר ,נדבקה לאחת מהשקיות שנמסרו
לו מדבקה ובה חיוב בגין כבד בקר .בעת
שהתובע הגיע לקופה בסניף הוא גילה כי
חויב בגין כבד הבקר שכלל לא ביקש לרכוש
ולא רכש ,ולאחר דין ודברים מביך שנערך
בפומבי בסניף ולאחר שהשקיות שלו נבדקו
C

על ידי מנהל הסניף בפומבי ולא נמצא כל
זכר לכבד בקר ,נשלח התובע לדרכו.
בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד רויטל
שדה תמם נאמר ,כי לפתע פתאום ,בעוד
התובע עושה דרכו לכיוון רכבו אשר חנה
בחניון ציבורי ,החל מנהל הסניף רץ לכיוונו
תוך שהוא צועק לעברו "עצור ,גנב" .לדברי
התובע ,על מנת לפתור את הסאגה האומללה
והמשפילה הוא נאות לשוב לסניף לבירור
המקרה בשנית ,ולאחר דין ודברים מביך
ומשפיל נוסף שנערך והפעם אל מול כל עובדי
מחלקת הבשר שנכחו בסניף ,נחה דעתו של
מנהל הסניף כי האירוע האומלל נבע עקב
מדבקה שנדבקה לשקיות התובע בשגגה על
ידי עובד מחלקת הבשר בסניף .לדברי התובע,
בסיומה של הפרשה המתוארת התנצל מנהל
הסניף בפניו והוא שוחרר לדרכו.

התובע טוען ,כי שמו הטוב נפגע קשות
בעקבות הפרשה האמורה וכי עד היום הוא
מתקשה להתגבר על המאורע והוא חש אי
נוחות רבה בעודו מסתובב בשכונת מגוריו,
וכי בהתנהלותה המתוארת של הנתבעת היא
גרמה להשפלתו בפומבי בפני עשרות אנשים
שנכחו בסניף ובחניון הציבורי ,והכול נוכח
העובדה כי הטילה עליו בפומבי צל כבד כאילו
הוא גנב ,כאשר בנסיבות אלו יש משום הוצאת
לשון הרע נגדו.
בתביעה נאמר ,כי במענה לפניית התובע
אל הנתבעת בהתראה בטרם נקיטת הליכים,
השיבה באת כוח הנתבעת לבא כוח התובע
תשובה לפיה "כל כוונתו של סגן המנהל הייתה
לוודא כי הלקוח ייצא מרוצה מקנייתו".
מ"יינות ביתן" נמסר" :טרם התקבל כתב
התביעה לידינו .לכשתתקבל נעיין ונגיב".
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ייצוגית נגד חברת "עיסא ערטול" בטענה
להפרה של חוק ותקנות הפיקדון על מכלי משקה
 לדברי התובעת ,היא נהגה לצרוך את המשקאות המוגזים והמים המינרליים המ�ש
ווקים על ידי הנתבעת בלי לדעת כי הם מחויבים בפיקדון שנגבה ממנה כחלק ממחיר
המוצרים  התברר לה בדיעבד שהנתבעת מסמנת את מוצריה באותיות קטנות שאינן
עומדות בהוראות החוק  מהחברה נמסר כי הם לקראת הסדר פשרה עם התובעת
תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית בהיקף
מוערך של  5מיליון שקל הוגשה כנגד חברת
"עיסא ערטול" מנצרת ,המייבאת ומשווקת
מוצרי מזון וניקיון במדינת ישראל וברשות
הפלסטינית ובין היתר משקאות מוגזים
הנושאים את השם  GOODבתכולה של
 250מ"ל ומים מינרליים הנושאים את השם
 Buzdagiבתכולה של  500מ"ל המיובאים
מטורקיה .התביעה טוענת להפרה בוטה
של חוק ותקנות הפיקדון על מכלי משקה.
לדברי התובעת ,מירה בלייס ,היא נהגה
לצרוך את המשקאות המוגזים והמים
המינרליים המשווקים על ידי הנתבעת
בלי לדעת כי מכלי המשקה הללו מחויבים
בפיקדון שנגבה ממנה כחלק ממחיר
המוצרים ,וכך נהגה בתום צריכתם של
המוצרים הללו להשליכם לאשפה .לדבריה,
היא נוהגת למחזר מכלי משקה ריקים כדבר
שבשגרה ולהשיבם לנקודות המכירה לצורך
מחזורם וקבלת כספי הפיקדון ,אולם מעולם

לא מיחזרה את מכלי המשקה ששווקו על
ידי הנתבעת הואיל ולא ידעה כי מכלים אלו
חייבים בפיקדון.
לימים מציינת התובעת היא הבחינה
בסימון המוטבע על מכלי המשקה של
אותיות הכיתוב "חייב בפיקדון" וכך בנוגע
לסכום של  30אגורות והבינה כי הנתבעת
סימנה את המוצרים הללו בגודל הקטן
ממוצרים אחרים ,בהשוואה למשל עם מוצר
של חברת "בלו משקאות ישראל" .לדבריה,
היא פנתה לקבלת ייעוץ משפטי בנושא ואז
הובהר לה כי סימון זה אינו עומד בהוראות
החוק והתקנות ,וכי הולכה שולל על ידי
הנתבעת שכן לא ידעה כי שילמה דמי פיקדון
בעבור מכלי המשקה האמורים .לו הייתה
מודעת לכך ,לדבריה ,הייתה דואגת להשיב
את המכלים הריקים ולהזדכות בגינם כפי
שהיא נוהגת לעשות עם מכלי משקה אחרים.
לטענת התובעת ,אופן סימון מכלי המשקה
על ידי הנתבעת בכיתוב האותיות "חייב

בפיקדון" ובסמוך להם סכום הפיקדון נעשה
בניגוד לחוק ולתקנות הקובעות במפורש כי
הסימון ייעשה בצורה נראית לעין .לדבריה,
הנתבעת בהתנהלותה הפסולה והבלתי
חוקית שללה הלכה למעשה את המטרות
הברורות העומדות בבסיס החוק ,שהן מניעת
זיהום והעברת חלק מכספי הפיקדון לקרן
הניקיון לצורך שמירת הניקיון וצמצום
הזיהום.
בתביעה שהוגשה באמצעות עו"ד אחמד
מסאלחה נטען עוד ,כי בפרסום המטעה
והבלתי חוקי הפקיעה התובעת את
האוטונומיה והרצון החופשי של הצרכנים,
שכן באי הסימון המחויב בדין הטעתה אותם
וגרמה להם לרכוש את מכלי המשקה ללא
ידיעה על הפיקדון אשר נגבה בגינם כחלק
מהמחיר וללא ידיעה על זכותם להשיבם
ולהזדכות בגינם.
מהחברה נמסר כי היא בתהליכים לקראת
הסדר פשרה עם התובעת.

ללא גלוטן

"בטר אנד דיפרנט" קיבלה את תו התקן  GMPשל
משרד הבריאות על פריכיות אורז ופריכוני כוסמת
 קבלת התקן מאפשרת לציין על המוצרים שהם "ללא גלוטן"  לחברה מגוון מוצרים נוספים ללא גלוטן
 המנכ"ל צביקה באש :יש לכך חשיבות רבה הן עבור חולי צליאק הנמנעים מגלוטן ,והן עבור הציבור הרחב
המבקש יותר ויותר להפחית בצריכת גלוטן מטעמים בריאותיים

C

צילום" :בטר אנד דיפרנט"

חברת המזון "בטר אנד דיפרנט" קיבלה
בימים אלה את תו התקן  GMPלאיכות של
משרד הבריאות עבור קו הייצור של פריכיות
אורז ופריכוני כוסמת של החברה ,המאפשר
לחברה לציין על המוצרים ולפרסם שהם
"ללא גלוטן".
צביקה באש ,מנכ"ל "בטר אנד דיפרנט",
ציין כי פריכיות האורז ופריכוני הכוסמת
נחשבים למוצרים רבי מכר של החברה ,ולכן
לקבלת התקן  GMPוקבלת האישור לרשום
על המוצרים "ללא גלוטן" יש חשיבות רבה הן
עבור חולי צליאק הנמנעים מגלוטן ,והן עבור
הציבור הרחב המבקש יותר ויותר להפחית

מוצרים ללא גלוטן

בצריכת גלוטן מטעמים בריאותיים.
"יש לציין כי מאז ומתמיד המוצרים הללו
לא הכילו גלוטן ,אבל עכשיו הם קיבלו את
האישור הרשמי לכך" ,אמר באש.
עוד ציין באש ,כי המוצרים המאושרים
"ללא גלוטן" כוללים את המוצרים :פריכיות
אורז ,פריכיות אורז עם קינואה ,פריכיות אורז
עם כוסמת ,פריכוני אורז ופריכוני כוסמת.
המוצרים הללו מצטרפים למגוון מוצרים
נוספים של החברה המאושרים "ללא גלוטן",
בהם – "קורנפלקס"" ,פצפוצי אורז" ,״ציפוי
עדיף״ (ציפוי לשניצל) ו"קינופלקס (פתיתי
קינואה קלויים).
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מוצרים חדשים

"הסודות של זארובי"
 הפיצוחים והסיפוריםשמאחוריהם

סדרת פיצוחים

"הסודות של זארובי" ,מפעל העוסק בייצור
ושיווק של פיצוחים ואגוזים קלויים וטבעיים,
פירות יבשים ,תבלינים ומתוקים וקפה שחור
במגוון סוגים ומארזים ,הציג לאחרונה את
"מיקס פיקנטי" ו"מיקס חמוציות פקאן".
בחברה מציינים ,כי המוצר "מיקס פיקנטי"
הינו תערובת בוטנים ,פול ,תירס ואורז
ייחודית ל"זארובי" ומוסיפים מידע על מרכיבי
המיקס" :ממצאים מחפירות בגליל התחתון
מצביעים על כך שהפול בוית לראשונה בסוף
האלף ה 7-לפנה"ס .ראשונים לגדל תירס היו
בני המאיה ,שהאמינו כי האדם עשוי מתירס.
חטיפי האורז המלוחים הופיעו לראשונה
במאה ה 17-בסין ,לפני כן הכינו חטיפים
מתוקים בהתבסס על קמח".
גם על "מיקס חמוציות ופקאן" יש ל"הסודות
של זארובי" מה לספר "רוב הייצור העולמי
של חמוציות ופקאנים ,מקורו בארה"ב.

החמוציות גדלות באזורי ביצות המוצפים
עם הבשלת הפירות לצרכי קטיפתם .קטיף
החמוציות יוצר מחזה מרהיב של פירות
אדומים הצפים על פני המים .עץ הפקאן
צורך כ 150-ליטר מים בשבוע ויכול להניב
פרי במשך יותר מ 300-שנה".
בחברה מציינים ,כי הבידול של מוצריה
בולט בעיקר בהתייחס לסלוגן שלה "שומרים
על הטעם ,דואגים לבריאות" עם סדרת
הפיצוחים הקלויים במליחות מופחתת נתרן:
"המלחת הפיצוחים נעשית במלח עם כ50%-
פחות נתרן" .ב"הסודות של זארובי" מציינים,
כי היא החברה הראשונה בארץ הפועלת בענף
הפיצוחים הידוע בדרך כלל בכך שמוצריו
עתירי מלח ,משמע עתירי נתרן  -למתן מענה
בריאותי יותר למוצריה .החברה פועלת בעיקר
בשוק הפרטי ,לרבות "הרשת הרביעית"
ובשוק המאורגן.

"טחינת הנסיך" השיקה את
"טחינה גלילית משובחת"

"דה קרינה" מציעה מארז
פרלינים Hot & Spices

"בייגל בייגל" משיק
בייגלה שטוח בצורות

חברת שוקולד הבוטיק ''דה קרינה'' משיקה
את  - Hot&Spicesמארז פרלינים הכולל
שלושה סוגים של פרלינים .ג'ינג'ר ולימון -
שוקולד מריר  62%מוצקי קקאו עם נגיעות
שוקולד לבן ,במילוי קרמי .צ'ילי חריף  -שוקולד
מריר  62%מוצקי קקאו ארומטי ונגיעות
שוקולד לבן עם מילוי שוקולד מריר קרמי.
 4פלפלים  -שוקולד מריר  62%מוצקי קקאו
ונגיעות שוקולד חלב ,תערובת של  4פלפלים:
פלפל שחור ,לבן ,ירוק ואדום .מחיר מארז (9
פרלינים 3 ,מכל סוג) 49.50 :שקל.

”"בייגל בייגל" מבית "יוניליוור" משיק
בייגלה דקים דקים בשלוש צורות שונות בכל
אריזה  -סמיילי ,פרח ולב .הבייגלה מוצע
בשני טעמים באריזות משפחתיות ( 300גרם):
בייגלה שטוח בצורות עם שומשום ובייגלה
שטוח בצורות עם מלח .לורה קרן ,מנהלת
שיווק חטיפים ב"יוניליוור ישראל"" :נתח
השוק של הבייגלה השטוח מהווה כ35%-
משוק הבייגלה בישראל .ממחקרים שקיימנו
מצאנו כי ילדים אוהבים שילוב של צורות
שונות בחטיפים שהם צורכים".

חברת ''טחינת הנסיך'' השיקה את "טחינה
גלילית משובחת" ,העשויה לדברי החברה
מרכיב אחד בלבד – "שומשום אתיופי מזן
מתוק במיוחד הממוין באופן קפדני לשמירה
על טעם מוקפד ומשובח" .בחברה מסבירים,
כי בתהליך הייצור מתבצעים חמישה שלבי
ניפוי של השומשום וזרעי השומשום עוברים
לאחר מכן ארבע שעות של קלייה איטית,
שכמו בתבשיל קדרה מוציאים את הטעם
המיטבי מהשומשום .המוצר משווק באריזה
של  500גרם .מחיר 19 :שקל.
צילום :יח"צ

C

צילום :מורג ביטן

טחינה עשויה משומשום אתיופי

מוצרים נוספים ,חדשים יחסית ,שהחברה
מציעה :סדרת תבלינים חדשה בשקית ,מארזי
קופסה לפירות יבשים ,פקאן קלוי מסדרת
"הפקאנים של זארובי"" ,קשיוקו"  -הקשיו
הקלוי החדש בקליפה וקוקטיילים המשלבים
אגוזים טבעיים ופירות יבשים.
אריזות המוצרים מעוצבות תחת המיתוג
החדש "הסודות של זארובי" עם טיפים
וסודות לצרכן בגב האריזה" .למיני הפיצוחים
והאגוזים ערכים בריאותיים ותזונתיים רבים
גם אחרי תהליך הקלייה והם נתפסים כמוצרי
פינוק והנאה על ידי הצרכנים .בהתאמה,
מתייחס המסר השיווקי לאקט ההמלחה
והמליחות .מתחת לשם המוצר על האריזה
מופיע המסר 'מליחות מופחתת נתרן' והטיפ
הראשון למוצר מציין :שומרים על הטעם
דואגים לבריאות ,פיסטוק (לדוגמה) זארובי
מומלח במלח מופחת נתרן ומועשר באשלגן".

מארז חורפי

בייגלה שטוח בצורות
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אכל ושתה

"מגדלנה" :יש תמורה למחיר
צילום :דניאל לילה

אי אפשר להיכנס למסעדת "מגדלנה" בלי
להתפעל מאומץ לבם העסקי של היזמים,
שהשקיעו בפרויקט לא מעט מיליוני שקלים
כדי להקים במקום מרוחק מהמרכז מסעדת
פאר .המסעדה ,במרכז מסחרי ,המיועדת לכ-
 230איש ,תוכננה באיפוק אלגנטי המבליט
אותה באופן חד מבתי העסק אחרים באזור.
הדרך בין מגדל לטבריה מדהימה ,לא פחות,
מהיכולות של הארכיטקטים שעיצבו את
המסעדה.
המרכז המסחרי של מגדל שופע לא מעט
אוטובוסים של צליינים המבקשים לראות
את המקום שם הלך ישו על הכנרת ,אך לא
אלה האנשים שיבקשו להשביע את רעבונם
ב"מגדלנה" ,שמחיריה הולמים יותר את
מסעדות היוקרה של הערים הגדולות.
המחירים הגבוהים יוצרים ציפיות גבוהות
למנות גורמה משובחות ויוצאות דופן.
המסעדה של שף יוסף (זוזו) חנא מבוססת
על פרשנות לבנונית ,סורית וגלילית למטבח
הטורקי .הפרשנות מצויה לא רק בטעמים
העדינים אלא גם באופן ההגשה.
הלכנו על שתי מנות ראשונות ,שתיים
עיקריות ומנת קינוח אחת .עד שהגיעו המנות,
לא נותר אלא ליהנות מיפי המסעדה ומהנוף
הירוק הנשקף ממנה .מן עירוב של כפריות עם
תחושה של מכובדות ,אבל כזו שלא מכבידה.
פלאפל איטלקי ( 48שקל) וזהרה ( 42שקל)
היו המנות איתן פתחנו .הפלאפל האיטלקי
הוא כדורי ריזוטו בציפוי פריך ,קרם שמנת
פרמז'ן ושמן ירוק .לשולחן הגיעו כדורים
זהובים מטוגנים בטעמים עדינים ,שזיכו את

שף זוזו חנא

המנה במחמאות רבות.
זהרה היא מנת כרובית מטוגנת ,טחינת עמבה
וסלסלת עגבניות .המנה הגיעה כשבצדיה היו
מריחות של חומוס קטיפתי מעולה ,שהשתלב
היטב על הטחינה עמבה והעגבניות .מנה
מעולה.
המנות העיקריות היו חגיגה של ממש.
שרימפס על פסטה שחורה ברוטב עגבניות
( 125שקל) הייתה מנה גדולה עם שרימפסים
גדולים שהיו עשויים מעולה .השרימפסים לא
היו "עייפים" ,אלא פריכים ונגיסים ,כאשר
הרוטב השתלב היטב והוסיף את שלו למנה
המעולה.
מנה נוספת הייתה פילה לברק בחמאה
לימונית ,ג'ינג'ר ,אספרגוס ,ארטישוק וקרם
תפוח אדמה קלאסי ( 125שקל) .בניגוד
לגודלה של המנה הקודמת ,זו הייתה מנה

קטנה אך מוקפדת ,טעימה ועסיסית .ניכר
שהמטבח של "מגדלנה" יודע לטפל בדג
בצורה המיטבית.
למנה אחרונה הזמנו מנה שהייתה
אינטרפרטציה של השף ל"קוקולידה"  -שתי
עוגיות שוקולד-צ'יפס ענקיות וביניהן גלידת
שוקולד .מנה שבהחלט ענתה על הציפיות.
"מגדלנה" היא מסעדת שף ערבית ,אבל
לא מהסוג המוכר ,אלא כזו שלוקחת את
אורחיה למסע קולינרי יוצא דופן של טעמים
אחרים – מסע שמשכיח את התהיות שעלו
בהתחלה לגבי המחיר.
מ.א.
"מגדלנה"
צומת מגדל
טלפון04 - 6730064 :

כלים

"כרמל דיירקט" מציעה בלנדר מוט  – Bamixלה ולו

C

צילום :יח"צ

חברת "כרמל דיירקט" מציעה לכבוד
הוולנטיין דיי בלנדר מוט  Bamixבצבעים
המתאימים לו (שחור) ולה (אדום) .בחברה
מסבירים את הבחירה" :כך אפשר לפנק זה
את זה בשייקים ובמרקים סמיכים".
לה  Bamix -בצבע אדום מדגם Bamix
 ;SwissLineלו  Bamix -שחור מדגם
 .Bamix SwissLineשניהם כוללים :להב
רב שימושי ,דסקית טריפה ,דסקית הקצפה,
מטחנת תבלינים ,מעמד שולחני Swissline
ומיכל בנפח  900מ"ל (עשוי פוליקרבונט).
מחיר כל אחד 1,290 :שקל.
מהו  ?Bamixבחברה מציינים כי מדובר
בבלנדר מוט איכותי" ,הנותן מענה לכל פעולות
עיבוד המזון השונות ,במכשיר אחד בשימוש
קל ,נוח ונקי .הוא לא רק מרסק מרק ,אלא

טוחן ,כותש ,מרסק ,לש ,מערבל ,מקציף ויש
לו מגוון פעולות נרחב .אופן השימוש בו הוא
ידני ,המכשיר קטן מאוד עם מנוע עוצמתי
ויכולות גבוהות .הבלנדר ,מתוצרת שווייץ,
מיוצר מחומרים איכותיים ועל פי סטנדרט
בינלאומי קפדני ובעל עיצוב חדשני ומודרני,
המבטיח אחיזה נוחה ללא מאמץ .הוא
קומפקטי ,קל לניקוי וניתן לרכישה במגוון
דגמים וצבעים".
עוד נמסר ,כי בזכות המנוע  -גם במגע עם
מזון הקשה ביותר ,סיבובי המנוע אינם
נחלשים ,ואפשר להשתמש בו גם עם המוצרים
הקשים ביותר ,כדוגמת :ריסוק קרח ,טחינת
תבלינים קשים (מקלות קינמון ,שורש כרכום
וכו') או להגיע למרקמים מושלמים כמו
הקצפת חלב למרקם קצפת ,טחינת תפוחי

אדמה למרקם פירה ללא תוספת שמנת/
חלב ועוד.
על המוצר ניתנות עשר שנות אחריות.

בלנדר מוט לו ולה

אין לצלם ,להעתיק ,או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה ,או חלקים ממנו ,ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!
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בקרוב עומד לצאת לאור
ואחריות(
רכוש
)ביטוחי
השיקעסקי
גליל"לביטוח
מעשי
יקבמדריך
רשת
בעלי
אינטרייד"
"אלון
ייצוגית נגד
חבית
"הרי
הכלכלה
משרד
עיתון כלכלי למקבלי החלטות בענף המזון והמשקאות  /בעבר
עיתון כלכלי למקבלי החלטות בענף המזון והמשקאות  /בעבר

אורי
יין המיועדת מאת עו"ד
למסעדות
לשבתשל
מהעובדים ִמ ְכ ָסה
מונעתאורלנד פותח
בתי הקפה " :"SI
בזמןאורלנד.
עו"ד אורי
מאת
ואחריות("
רכוש
)ביטוחי
לביטוח עסקי
מעשי
"מדריך
הספר,
יראה אור
בקרוב
ענבים
חוסכת
החדשה
החבית
גליל":
"הרי
ביקב
מנהל
פרנקו,
אייל

מיץגם כאשר
ההפסקה)
(למעט
לשבת
רשאים
היו
הקבוצה לא
וחברי
השיווקהיא
התובעת,
לטענת
צילום :תקשורות יעל שביט

הקמת
לצורך
ולסוכן
התביעות
למסלק
ובכךלחתם,
בארגון,
וניתנת על
לאחראי
מעשיים
כלים
בקבוקים,הקניית
לא היא
אלפיהספר
מטרת
גדולתה
הביטוחחוזר
לשימור
קפסולות
גם 
בהתאם
הביטוחותק
תוספת
תשלום
בגין אי
נתבעת
החברה
לשרת
ופקקים עליהם
היה
אותם
לקוחות
היו
וועדת המכסות
התעשיות
מינהל
בכלל.
מקצועית
והתנהלות
תנאיו
על
וביצועומתן
משא
ניהול
בארגון,
היאביטוח
מערך
אטרקטיבי
במחיר
ניכוייםכוס
תמחור
למסעדנים
מאפשרת
ארוחות
בגין
מהשכר
ייןכדין
שלא
ההרחבה
לצו
מיליון
במשרדכ9.3-
לציבור היקף התביעה:
שקלפתיחת מכסה
הודיעו על
הכלכלה
לאור
היוצא
זה,
ספר
ובפסיקה,
הביטוח
חוזה
חוק
של
משפטיים
בהיבטים
בעיקרה
עוסקת
בישראל
הביטוחית
הספרות
בעוד
לייבוא מיץ ענבים לצרכי שנת השמיטה
חבית
השיק
ביראון,
גליל",
"הרי
יקב
שקל
מיליון
כ9.3-
סך
על
ייצוגית
תביעה
שילדה.
לאחר
בחברה
הקבוצה,
חברי
מרבית
כי
מעריכה,
התובעת
בהוצאת עיתון הביטוח "פוליסה" ,מתמקד בפרקטיקה.
שהייתה בתשע"ה .הכמות במכסה היא
אינטרייד",ההשקה
"אלוןלמסעדות.
המיועדת
חדשה
יין
הבעלים
חברת
נגד
הוגשה
רשאים
היו
לא
הקבוצה
וחברי
היא
לטענתה,
שאינם
חלשים
עובדים
הם
איש,
כ1,400-
 1,500טונות ,באריזות של  100ק"ג – פטור
"2016בצורת אוגדן ,מחולק ל 3 -יחידות:
והערוך
כ 300-עמודים,
הספר ,המכיל
"סומלייה
היין
בתערוכת
הייתה
בפריסה
קפה
בתי
20
המפעילה
","SI
רשת
של
לא
כאשר
גם
ההפסקה)
בזמן
(למעט
לשבת
חיילים
מרביתם
לזכויותיהם.
מודעים
ממכס .המכסה תוקצה ביחס של  1טונה
בהיכל
בינואר
וב27-
ב26-
שנערכה
כללי.
לביטוח
קצר
מבוא
ובה
–
ראשונה
יחידה
ארצית בתחנות דלק בארץ .לטענת התובעת ,היו לקוחות אותם היה עליהם לשרת .לדבריה,
זמנית
עבודה
המחפשים
צעירים
משוחררים,
מכס מלא.
עליה
טונה ששולם
כנגד 1
בפטור
אביב.
בתל
התרבות
המלצות
גם
כולל
במיוחדפוליסות
וכן תיאור
אחריות
ולביטוח
קצרים
ובה מבואות
שנייה –
יחידה
פעילות
המפורשות,
החוק
הוראות
למרות
הוצב
הריונה
רכוש בזמן
לביטוחאומנם
ולכל
כמו כן,
משרדחלקית.
במשרה
סטודנטים
עבורה או
נמסר ,כי
הכלכלה
השונות,של
הביטוחבהודעה
עשויה
החדשה
"החבית
כי
נמסר
מהיקב
מאחורי
העובדים
מתבצעת בעמידה ואין כיסא ליד הקופה על מנת שתוכל לשבת בזמן
ובסניף
התובעת
עבדה
הבקשות בו
הפחות בסניף
הברהגולמי.
בנוסחן
לשינויים
יקבים בלבד.
להגיש
רשאים
את
נטרלי ,שומרת על איכות
כחומר
נירוסטה
ישיבה
מקומות
לעבודה לא
ביטוחאחד
צרכי לאף
העבודה ,אך
היו
הנתבעת
ניכר
חלק
הסמוך לו,
במכס
מעובדיעל יבוא
רשימונים
לצרף
יש
לבקשות
כללי.
למונחי ביטוח
מחבריהולקסיקון
של ארגון
עזר להגדרת
שאלון
דוגמת
לעובדים.ובה
– 10
שלישית
יחידה
נשמר
היין
יין.
ליטר
ומכילה
היין
לדעתה
מה1-שלרוב –
אוכלוסייה
מלאאתיופיה,
מדובר ברשת שמעידה על עצמה ,כי היא ניתנה רשות לשבת על אותו כיסא ,למרות יוצאי
בינואר ,2015
שיובא החל
עד חודש ימים מהכוס הראשונה בזכות
"רשת בתי הקפה הפרטית (ללא זכיינים) שהם זכאים לכך בהתאם לדין.
ואינה
מודעת
רואה אינה
התובעת -
לזכויותיהענבים
צריכת מיץ
חשבון על
שלואישר
טכנולוגיה מתקדמת השומרת על טריותו
בשנתעל.2015
בגין
קלההתביעה
לעילת
היין.בנוסף
בישראל".
הגדולה
זכויותיה ,לרבות בשל כך שנגישותה
לטענת התובעת ,למרות צו ההרחבה שחל עומדת
והמסעדנים
המזיגה
ואיכותו של
תקציבית.בפברואר.
להגיש עד ה7-
ניתן
בקשות
החברה בגין
התרשמו נתבעת
הזכות לישיבה,
הפרת
אי על החברה ,הם לא קיבלו תוספת ותק בסך  15לבתי המשפט מוגבלת
מהחידוש".
והתלהבו
בתערוכה
כלפי צד
סכוםאחריות
ביצעה לביטוח
הפוליסה
כללי
לביטוח
קצר
תשלוםמבוא
לצו
בהתאם
ותק
תוספת
ההרחבה אגורות ליום על כל שנת ותק .כמו כן
שלישי 9,342,200שקל
הייצוגית הוא
התובענה
רכוש ביקב "הרי
השיווק
קצר מנהל
פרנקו,
אייל
מעבידים
ביטוח
"אשל לביטוח
הפוליסה
לביטוח
מבוא
העובדים
החביתמשכר
שלא כדין
ניכויים
וביצוע
בגין החברה שלא כדין ניכוי מהשכר ברכיב
סכום עבור תוספת
חבות הבא:
לחישוב
בהתאם
חוסכת
החדשה
כי
אמר
גליל"
"הרי גליל"
החדשה
חבית
מקצועית
עבור לביטוח
הפוליסה
אש
לביטוח
הפוליסה
הבהרה
ארוחות.
עבודה
בגיןשלכל יום
היין שקל
בסך 11
מורחב ופקקים נטו",
 382,200שקל ,סכום
הינו
אחריותשולמה
הוותק שלא
אלפי בקבוקים ,קפסולות
משרה
נושאי
אחריות
התובעת ,לביטוח
שסופקו להם .לטענת הפוליסה
ארוחותנלווים
ומסיכונים
רווחים מאש
לביטוח
הפוליסה
לעבודה,
האזורי
הדין
בבית
התובעת
לטענת
הקבוצה
לכל חברי
בעבודה
אתזכות
הפרת
גדולתה.
אבדןובכך
חוזר
לשימור
וניתנת
שותפות של
הקימה
ישיבה"8
"דובנוב
על בקבוק
לפתוח
צורך
וכך אין
במסעדה,
מוצר
חבות
לביטוח
הפוליסה
טרור
לביטוח
הפוליסה
מור-
ואבי
גורודיסקי
גל
עוה"ד
באמצעות
העובדים,
נכפו
והארוחות
הניכוי
בפועל,
6.16
אשל
ניכוי
וסכום
שקל
מיליון
2.8
"החבית מאפשרת למסעדנים תמחור
טדי שאולי ואיציק חנגל .השותפות
פרנקו.
מחסנים
אחריות
הניכוי לביטוח
הקפה הציגה אתהפוליסה
בחברהשבר
לביטוח
הפוליסה
מכנישלוש
במשך
עבדה
כוסהיא
יוסף,
הוסיףבתי
שלם",שרשת
שנים כיוון
שקל.
מיליון
לציבור.
אטרקטיבי
במחיר
יין
ל"דובנוב  ,"8גם
בעלי פרט
ומנהלת
קיימת
שמזג
בורי)
(אורי
ירמיאס
אורי
המסעדן
בתחנת דלק
הפוליסהבסניף
עד יוני ,2014
"פאסטל" מוסכים
בעלי
העבודה ,לביטוח
כעובדה מוגמרת שהיא חלק מתנאי הפוליסה
קיבלה
"החברה
אינטרייד":
חבות"אלון
תגובת
משבר מכני
הממוקם סחורה
לביטוח קלקול
אביב ועוד
במוזיאון תל
את
בנוסף ,מתאימה החבית לציבור הישראלי יין מהחבית החדשה אמר כי הוא בהחלט
השכר
בתלושי
למפורט
בהתאם
בכביש .6
שלמכניוהדבר נכפה גם על מי שלא היה מעוניין
אביב .תלמד
התובענה ,היא
מקומותאת
לידיה
לאחרונה
בארוחה
יין
כוס
רק
מזמין
שלעיתים
המוביל
אחריות
בכך לביטוח
הפוליסה
משבר
רווחים
אבדן
לביטוח
הפוליסה
אירוח בתל
מספר
שוקל לרכוש חבית למסעדת הדגים בעכו.
ימים וסיימה
הפוליסהעבדה
התובעת ,היא
אלקטרונילעבוד ולא אכל את הארוחות.
ותמסור את תגובתה לבית הדין".
אותה רכב
ביטוח חובה לכלי
534ציוד
לביטוח
הפוליסה לביטוח כלי רכב
הפוליסה לביטוח סחורה בהעברה
הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות
הפוליסה לביטוח כספים
שינויים בתנאים הכלליים של פוליסות ביטוח
הפוליסה לביטוח ציוד מכני הנדסי
עסקי שיטתי של
ביטוחניתוח
בכלל ,וכן
ואחריות
רכוש
אורלנד ,הכולל הסברים על ביטוחי
נאמנותאורי
ביטוח עו"ד
הביטוח
הפוליסהיועץ
ספרו של
להגדרת צרכי
שאלון
דוגמת
עובדים
לביטוח
מעתכללי
שיעודכןביטוח
קצר למונחי
לקסיקון
לביטוח
פוליסותקצר
מבוא
לעת ,מיועד לסוכני
אוגדן
אחריות התמקדות בפן הפרקטי .המדריך ,במתכונת
רבות ,תוך
ביטוח

פרקי הספר

יצא לאור! "מדריך מעשי לביטוח עסקי )רכוש ואחריות(".

ולכל אדם המתעניין בנושא.
בארגונים,
ישלחביטוח
לאחראים על
תביעות,
450לאנשי
לחתמים,
ביטוח ולעובדיהם,
(2014
במהלך דצמבר
מע"מ) .הספר
שקל ,כולל
מחיר הספר:
למנויי "פוליסה"  400שקל כולל מע"מ.

מע"מ.מע"מ.
שקל ,כולל
הספר:
450כולל
שקל,
מחיר 450
מחיר הספר:

מע"מ.
כולל
"פוליסה" 400
שקל400
כולל מע"מ.
שקל
""E-food
למנויילמנויי

להזמנות יפה אלון ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884 ,פקס 03-5493622

להזמנות:

לכבוד
הוצאת פוליסה
 ,mazkirut@tikshoret.co.il ,03-5407884פקס 03-5493622

כן ,אנו מעונינים לרכוש את ספרו של עו"ד אורי אורלנד ,מדריך מעשי לביטוח עסקי )ביטוחי רכוש ואחריות(.
המזמין_________:ארגון___________:מספר עותקים______________:

טל'____________________.כתובת________________________________
נא שלחו חשבונית ע"ש_____________________לכתובת____________________.
מצ"ב המחאה לפקודת תקשורת כלכלית בע"מ בסך___________שקל.
ניתן לשלם בהמחאה לסוף השנה 28 ,לדצמבר .2014
נא לחייב כרטיס אשראי

ויזה | ישראכרט | דיינרס | אמריקן אקספרס | אחר

תוקף______________________
מס' הכרטיס_____________________
תוקף
ע"ש__________________________ מס ת.ז_____________________

חתימה _____________

ומראשמהמו"ל!
בכתבומראש
היתרבכתב
ללאהיתר
ממנו,ללא
חלקים ממנו,
או חלקים
מהמו"ל!
ומראש
בכתב
היתר
ללא
מהמו"ל!
זה ,או
גיליון זה,
אחרת גיליון
בדרך אחרת
להפיץבדרך
אולהפיץ
להעתיק,או
לצלם,להעתיק,
איןלצלם,
 CCאין

