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הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, ולאחר שהתייעצתי עם ארגוני 
סעיף  לפי  צו  לתת  כוונתי  על  מודיע  אני  ומעסיקים,  עובדים 
25 לחוק המרחיב את תחולת ההסכמים הקיבוציים הכלליים 
המפורטים בטבלה שלהלן שבין מרכז השלטון המקומי בישראל 
ההסכמים  נושא  החדשה;  הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין 
סוציאליים  ותנאים  שכר  תנאי  עבודה,  תנאי  הסדרת  הוא 
סוציאליים  עובדים  על  יחול  הצו  סוציאליים;  עובדים  של 
של  התקשרויות  לפי  שירותים,  נותני  ידי  על  שמועסקים 
כמפורט  נדרש  סוציאליים  כעובדים  ותפקידם  המדינה, 

במכרזים של משרדי הממשלה.

מס' 
סידורי

 מס' ההסכם
תאריך חתימת ההסכםבפנקס

כ״ו בסיוון התשנ״ד11994/0608.
)5 ביוני 1994(

כ׳ באדר ב׳ התשנ״ה21995/0242.
)22 במרס 1995(

ה׳ בחשוון התשס״ב32002/0078.
)22 באוקטובר 2001(

כ״ב בתמוז התשנ״ט42000/7018.
)6 ביולי 1999(

כ״ז בחשוון התשל״ד51974/0001.
)22 בנובמבר 1973(

ז׳ בשבט התשס״א62001/0100.
)31 בינואר 2001(

י״ד בחשוון התש״ע72009/7031.
)1 בנובמבר 2009(

כ״ו באייר התשע״א82011/0240.
)30 במאי 2011(

י׳ בניסן התשע״ו92016/7014.
)18 באפריל 2016(

ד׳ באב התשע״ו102016/7036.
)8 באוגוסט 2016(

י״ג בסיוון התשנ״ג111993/7039.
)2 ביוני 1993(

ה׳ בכסלו התשמ״ה121984/7149.
)29 בנובמבר 1984(

כ׳ בתמוז התשמ״ג131983/7114.
)1 ביולי 1983(

כ"ג בטבת התשל"ט141979/0141.
)22 בינואר 1979(

כ״ז בסיוון התשל״ד151974/7016.
)17 ביוני 1974(

י״א באדר א׳ התשמ״ט161989/7025.
)16 בפברואר 1989(

כ׳ בתמוז התשמ״ג171983/7114.
)1 ביולי 1983(

מס' 
סידורי

 מס' ההסכם
תאריך חתימת ההסכםבפנקס

כ"ג בטבת התשל"ט181979/0141.
)22 בינואר 1979(

א׳ בכסלו התשנ״א191990/7074.
)18 בנובמבר 1990(

י״ג בסיוון התשנ״ג201993/7039.
)2 ביוני 1993(

כ״ג בכסלו התשנ״ד211993/0966.
)7 בדצמבר 1993(

כ׳ בשבט התשע״ה222015/7009.
)9 בפברואר 2015(

י״ח באדר א׳ התשמ״ח231981/0181.
)22 בפברואר 1981(

כ״ה באדר התשמ״ח241988/7015.
)14 במרס 1988(

י״ז בכסלו התשל״ז251977/0072.
)9 בדצמבר 1976(

כ״ו בטבת התשס״ב262002/7008.
)10 בינואר 2002(

ז׳ בשבט התשע״א272011/7008.
)12 בינואר 2011(

י״א בשבט התשע״ו282016/7011.
)21 בינואר 2016(

י׳ באייר התשע״ו292016/7019.
)18 במאי 2016(

כ״ד בסיוון התשל״ז301977/0569.
)10 ביוני 1977(

י״א בשבט התשע״ו312016/7009.
)21 בינואר 2016(

ט״ו באדר התשנ״ט322002/7043.
)3 במרס 1999(

ז׳ בשבט התשע״א332011/7016.
)12 בינואר 2011(

כ״ח באייר התשע״ג342013/0185.
)8 במאי 2013(

ט׳ בכסלו התשע״ז351977/0072.
)9 בדצמבר 2016(

כ״ג באלול התשמ״ח361988/7054.
)5 בספטמבר 1988(

ז׳ בשבט התשע״א372011/7015.
)12 בינואר 2011(

י״א באדר א׳ התשמ״ט381989/7025.
)16 בפברואר 1989(

ט״ז בסיוון התשע״ו392016/7025.
)22 בינואר 2016(

כ׳ בתמוז התשמ״ח402016/0305.
)5 ביולי 1988(

ד׳ באב התשע״ו412016/7037.
)8 באוגוסט 2016( 1 ס"ח התשי"ז, עמ' 63.
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מס' 
סידורי

 מס' ההסכם
תאריך חתימת ההסכםבפנקס

ט"ו בטבת התשנ"ה421995/7003.
)18 בדצמבר 1994(

ט"ו בטבת התשנ"ה431995/7002.
)18 בדצמבר 1994(

י' בטבת התשע"ז )8 בינואר 2017(
)חמ 1585—3( 

                                                     חיים כץ
שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

הודעה על קביעת מתכונת הדיווח על רווחיות
לפי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 19)א( לחוק פיקוח 
על מחירי מצרכים ושירותים,  התשנ"ו-11996 )להלן - החוק(, 
הכלכלה  שר  האוצר,  שר  ובאישור  המחירים,  ועדת  בהסכמת 
והתעשייה ושר החקלאות ופיתוח הכפר, קבעתי את מתכונת 
הדיווח על רווחיות לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
)חובת דיווח על רווחיות של קמעונאי גדול במכירת לחם, חלב 
ומוצריו, ביצים ומלח(, התשע"ז-22017, הדוח יועבר עד יום ה' 
בשבט התשע"ז )1 בפברואר 2017(, לגבי כל שנת 2016, ובאותו 

האופן בהתאמה בשנים שלאחר מכן.

הדיווח ייעשה באמצעות טופס מקוון "דיווח רווחיות שנתי 
על  מרווח קמעונאי" המצוי באתר האינטרנט של משרד האוצר 
בכתובת http://mof.gov.il/pcc והכולל הנחיות והסברים למילוי 

הטופס. 

ט"ו בכסלו התשע"ז )15 בדצמבר 2016(
)חמ 5295—3( 

          דוד שטיינמץ                           אורי צוק בר
    המפקח על המחירים                   המפקח על המחירים 

משרד הכלכלה והתעשייה      משרד החקלאות ופיתוח הכפר
___________

1   ס"ח התשנ"ו, עמ' 192; התשנ"ח, עמ' 54.

2   ק"ת התשע"ז, עמ' 529.

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו

פר"ק 41742-08-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

בלבן  אירועים   - ספקטרום  קליאו  חברת  פירוק  ובעניין 
בע"מ, ח"פ 51-426660-0.

עקנין-שרעבי,  דקלה  עו"ד  ב"כ  ע"י  לרנר,  שי  והמבקש: 
מרח' ארלוזורוב 44א, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.8.2016 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

5.2.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.29.1.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דקלה עקנין-שרעבי, עו"ד  
באת כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 35692-12-16

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ  בע"מ,  שירותים  סיילסטק  א.ט.  חברת  פירוק  ובעניין 
.51-468962-9

והמבקשים: ויקטוריה קרלסלישצ'יקוב ואח', ע"י ב"כ עו"ד 
ליזה חדש ו/או יובל ארד ו/או תומר דוד ו/או שולי שני ו/או 
רפאל ראבד ו/או עדי כהן, מרח' בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר 1, קומה 

18, רמת גן 52573, טל' 03-6197688, פקס' 03-6198196.

בקשה  הוגשה   18.12.2016 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לעיל,  הנזכרת  לפרק את החברה  מרכז  לבית המשפט המחוזי 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

7.2.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 29.1.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יובל ארד, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

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

נכנסת יצאת בע"מ
)ח"פ 51-455264-5(

)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 
תתכנס ביום 26.2.2017, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  
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לוקס מוביל )1983( בע"מ
)ח"פ 51-100070-5(

)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 
 ,7 היובל  רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,1.3.2017 ביום  תתכנס 
בנימינה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

אייזקס חיים שלמה לוי, מפרק  

קריספי לאבס בע"מ
)ח"פ 51-501095-7(

)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 
תתכנס ביום 5.3.2017, בשעה 10.00, אצל גרוס, קלינהנדלר, חודק, 
אביב,   תל  העגול,  הבניין   ,1 עזריאלי  מגדל  ושות',  גרינברג  הלוי, 
לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק 
בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה 

ובניירות של החברה.
טל שני, מפרק  

אמין )א 4 אי - אמן( בע"מ
)ח"פ 51-364311-4(

)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 
תתכנס ביום 5.3.2017, בשעה 17.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.
פיליפ פנטון, מפרק  

יס-סמרט דיוייסס בע"מ
)ח"פ 51-520995-5(

)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 
תתכנס ביום 15.3.2017, בשעה 8.00, במשרדי החברה, רח' האלה 16, 
קריית מוצקין,  לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד 
כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל מטר, עו"ד, מפרקת  

יצירות לה-ריינה בע"מ
)ח"פ 51-418207-0(

)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 
תתכנס ביום 26.2.2017, בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, 
תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

טל מייק, עו"ד, מפרק  

תיווך צפת והחזקת נכסים בע"מ
)ח"פ 51-114994-0(

)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 
10.00, במשרד המפרק, מושב  28.2.2017, בשעה  ביום  תתכנס 
34, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד  בירייה 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

דוד טויטו, מפרק  

ח.ג.י. להב פרויקטים בע"מ
)ח"פ 51-439144-0(

)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 
משעול  רח'  המפרקת,  אצל   ,10.00 בשעה   ,1.3.2017 ביום  תתכנס 
היסמין 18, קרני שומרון 44855, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אורית להב, מפרקת  

איי.אי.אס.ישראל אירופה שירותים בע"מ
)ח"פ 51-363518-5(

)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 
תתכנס ביום 1.3.2017, בשעה 9.00, אצל המפרק, רח' יצחק שדה 20, 
נס ציונה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה.

דורון אלמוג, מפרק  




