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רו"ח אמיר גבאי מונה לחבר דירקטוריון בחברת תו"ת
בבעלות ועד עובדי ארקיע

הצטרפות למסחר בארה"ב ,רק
 3$לעיסקה

ועד העובדים מינה את גבאי לדירקטור מטעמם,
וזאת לקראת הדיון המשפטי הראשון בעניינם
הצפוי להיערך בבית המשפט בחודש הבא

מבצעים

הצטרפות לשרות החזרי המס
של טלנירי
שירות האיתותים החדש של
חברת טלנירי
ניתוח טכני ישר לפלאפון שלך

פתח לעצמך חנות באינטרנט
חנויות ורטואליות מתקדמות
כולל פרסום וחשיפה החל מ-
 99ש"ח לחודש הכנסו !
www.ole-tech.net

מערכת טלנירי | 10:36 ,11/11/09

רו"ח אמיר גבאי מונה השבוע לחבר דירקטוריון
בחברת תו"ת )תאגיד עובדי תעופה ותיירות
בע"מ( אשר בעלי מניותיה הם עובדי ארקיע.
באמצעות החברה )תו"ת( העובדים מחזיקים במניות של חברת ארקיע יחד
עם האחים נקש .ועד עובדי חברת ארקיע מינה את גבאי לדירקטור מטעמם,
וזאת לקראת הדיון המשפטי הראשון בעניינם של העובדים הצפוי להיערך
בבית המשפט בחודש הבא.
גבאי ,בן  ,33רואה חשבון ,MBA ,בין היתר הינו מנכ"ל ובעלים של חברת B4
יועצי פרישה בע"מ העוסקת בייצוג וליווי עובדים מול רשויות המס ומעבידיהם,
בעת פרישתם מהעבודה.

בזק נדל"ן עסקי
נכסים של בזק למכירה או
השכרה מידע על נכסים וקבלת
פרטים
www.Bezeq.co.il/Nadlan

החזרי ריבית לעסקים
בעל עסק! בדוק את חשבון
הבנק עכשיו אלפי לקוחות
בדקו ,בידקו עכשיו וחסכו
www.Sagy.co.il

אובדן כושר עבודה
משרד עורכי הדין כצנלסון להב
מתמחה זה מעל  15שנים
ביצוג אלפי מבוטחים!
www.KL-Advocate.com

כתבות נוספות

הצטרף היום לישיר לאומי
יעוץ מומחי השקעות ,בנקאי
זמין  ,24/7וידאו צ'אט וSMS-
עם הבנק .בא תתקדם!
www.YashirLeumi.co.il
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