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הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים 
בשמירה בשעות נוספות )הוראת שעה(

לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951

ומנוחה,  עבודה  שעות  לחוק   15 סעיף  לפי  מודיע  אני 
סעיף  לפי  סמכותי2  בתוקף  כי  החוק(,   - )להלן  התשי"א-11951 
11)3( לחוק נתתי היתר כללי להעסקת מאבטחים בענף השמירה 

)להלן - ההיתר(, כלהלן:

היתר להעבדה בשעות נוספות

להעבדה  כללי  להיתר   3 בסעיף  האמור  אף  על  )א(   .1
בתקופת  נוספות3,  ובשעות  השבועית  במנוחה  בשמירה 
 14 עד  בשמירה  עובד  להעסיק  ניתן  זה  היתר  של  תוקפו 
שהעובד  ובלבד  נוספות  שעות  כולל  ביום  עבודה  שעות 

הביע את הסכמתו לכך.

לא יועסק עובד בשמירה לפי היתר זה מעל ל–37 שעות  )ב( 
נוספות בשבוע.

ביום  עבודה  שעות   12 מעל  בשמירה  עובד  הועסק  )ג( 
יהיה העובד זכאי להפסקה נוספת שמשכה לא יפחת 

משלושים דקות.

תחולה

היתר זה יחול לגבי עובד בשמירה המועסק לא יותר משישה   .2
ימים בשבוע עבודה.

תוקף

תוקפו של היתר זה עד יום כ"ח בחשוון התשע"ו )10 בנובמבר   .3
.)2015

כ"ו בתשרי התשע"ו )9 באוקטובר 2015(
)חמ 3-4281(

אריה מכלוף דרעי  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"א, עמ' 204.  1

י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  2

י"פ התשי"א, עמ' 1385.  3

הודעה בדבר נכסים העוברים לקניין המדינה
לפי חוק השידור הציבורי, התשע"ד-2014

השידור  לחוק  107)ב()1(  סעיף  לפי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הציבורי, התשע"ד-12014, כי החשבת הכללית במשרד האוצר 
המפורטים  הרשות  של  המקרקעין  בנכסי  שהזכויות  מבקשת 
זו  הודעה  פרסום  ביום  החל  המדינה  לקניין  יעברו  להלן 

ברשומות:

מתחם דרום הקריה, ירושלים - גוש 7101, חלקות 8, 31;  )1(

גוש   - הישן(  צדק  שערי  )מתחם  ירושלים   ,161 יפו  רח'   )2(
30107, חלקה 155;

 ,124 30077, חלקות  גוש  ירושלים -  רוממה,  תורה מציון,   )3(
173 וגוש 30078, חלקות 228 231, 232;

רח' ירמיהו 54, רוממה, ירושלים - גוש 30236, חלקה 32;   )4(
רח' למפרונטי 10, ירושלים - גוש 30107, חלקה 36;

רח' שמאי 16, ירושלים - גוש 30049, חלקה 187;  )5(

רח' יפו, פינת חשין )בית ניקולאי(, ירושלים - גוש 30051,   )6(
חלקה 14;

 
ס"ח התשע"ד, עמ' 778.  1

רח' בצלאל 21, חיפה - גוש 10868, חלקה 72/7;  )7(

רח' חורי 2, חיפה - גוש 12222, חלקה 10;  )8(

רח' למפרונטי 10, ירושלים - גוש 30107, חלקה 36.  )9(

ח' בתשרי התשע"ה )21 בספטמבר 2015(
)חמ 3-5115(

מיכל עבאדי-בויאנג'ו    
החשבת הכללית  
במשרד האוצר  

הודעה בדבר הפסקה זמנית של רישיון מודד
לפי פקודת המדידות

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 4 לפקודת המדידות1, 
כי המנהל הכללי של המרכז למיפוי ישראל החליט ביום י"ט 
איסמעיל,  מתעב  על  להטיל   )2015 ביולי   6( התשע"ה  בתמוז 
רישיון מס' 1202, עונש של הפסקה זמנית של רישיון המדידה 

)להלן - השעיה( לתקופה של 42 חודשים.

תוקף ההשעיה מיום כ"ט בתמוז התשע"ה )16 ביולי 2015( 
עד יום ט' בשבט התשע"ט )15 בינואר 2019(.

ה' באלול התשע"ה )21 ביולי 2015(
)חמ 3-257(

רונן רגב  
המנהל הכללי של המרכז    

למיפוי ישראל  
חוקי א"י, כרך ב', עמ' 1368; י"פ התשע"ד, עמ' 2772.  1

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים הואיל ומצויה במושב עבדון 

מחלות ניוקסל:

אילון,  אדמית,  סנאן,  אבו  מצובה,  מנות,  יערה,  עבדון, 
אשרת, בית העמק, בן עמי, בצת, גורן, געתון, גשר הזיו, הילה, 
לימן,  הנקרה,  ראש  כליל,  כברי,  יחיעם,  ג'ת,  יאנוח  חניתה, 
מעונה, מעיליה, מעלות תרשיחא, נהריה, נתיב השיירה, סער, 
עברון, עין יעקב, עמקה, עראמשה, שייח דנון, שלומי, וכל מקום 

אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב עבדון.

כ"ה בתשרי התשע"ו )8 באוקטובר 2015(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשנ"א, עמ' 81.  1

 עדכון תמצית תקציב רגיל של עיריית אלעד לשנת 
הכספים 2015

לפי פקודת העיריות
 - )להלן  העיריות1  לפקודת   209 סעיף  לפי  מודיעה  אני 
הפקודה(, כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206)ג( לפקודה שנאצלה 
לי2, אני מאשרת את עדכון התקציב הרגיל של עיריית אלעד לשנת 

הכספים 2015, שתמציתו להלן:
 

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

2  י"פ התשס"ט, עמ' 812.



299  ילקוט הפרסומים 7123, כ"ח בתשרי התשע"ו, 11.10.2015 

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
37,287,000ארנונה כללית

200,000מפעל המים
675,000עצמיות חינוך
333,000עצמיות רווחה

5,137,000עצמיות אחר
43,632,000סך הכול עצמיות

36,371,000תקבולים ממשרד החינוך
והשירותים  הרווחה  ממשרד  תקבולים 

החברתיים
17,497,000

17,647,000תקבולים ממשלתיים אחרים
25,791,000מענק כללי לאיזון

307,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
97,613,000סך הכול תקבולי ממשלה

4,500,000תקבולים אחרים
    -הכנסת חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 

וכיסוי גירעון נצבר
145,745,000

15,200,000הנחות בארנונה
    -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

    -כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
160,945,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

7,422,000הכנסה מותנה
168,367,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
16,654,000שכר כללי

34,722,000פעולות כלליות
    -מפעל המים

51,426,000סך הכול הוצאות כלליות

10,694,000שכר עובדי חינוך
56,548,000פעולות חינוך
67,242,000סך הכול חינוך

6,180,000שכר עובדי רווחה
17,279,000פעולות רווחה
23,459,000סך הכול רווחה

    -פירעון מלוות מים וביוב

3,080,000פירעון מלוות אחר

3,080,000סך הכול פירעון מלוות

375,000הוצאות מימון

    -הוצאות בחירות

163,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

145,745,000

15,200,000הנחות בארנונה

    -הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
160,945,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
7,422,000הוצאה מותנה

168,367,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ו' באב התשע"ה )22 ביולי 2015(
)חמ 3-360-ה1(

רות יוסף  
הממונה על מחוז המרכז  

הסמכת פקחים
לפי חוק הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית - סמכויות 

פקחים(, התשס"ח-2008

לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  בזה,  מודיע  אני 
פקחים(,  סמכויות   - סביבתית  )אכיפה  המקומיות  הרשויות 
הפקחים  את  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשס"ח-12008 
בקורס  השתתפותם  על  תעודה  שקיבלו  לאחר  להלן  המנויים 
להכשרת פקחי סביבה ועמדו בכל המטלות והחובות הנדרשות 
בהתאם לקורס זה, לפקחים סביבתיים בהתאם להוראות החוק 

כל עוד הם משמשים בתפקידם בעיריית חיפה:

חגית אדרי אלחרר

צבי אלפון

אנדראוס ז'ול גאבי

גיא בן אליעזר

אילן בן גרשון

יורם גור

אברהם הללי

אילן חודדה

משה יפרח

רחל כהן

אבי נבו

עמירם עמירם

אורלי פרדו

אברהם פרץ

ברוך קראוס

כ"ו באב התשע"ה )11 באוגוסט 2015(
)חמ 3-4029(

יונה יהב  
ראש עיריית חיפה  

ס"ח התשס"ח, עמ' 534.  1

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

מס'  רישום  גושי  של  הזכויות  לוחות  כי  מודיעה  אני 
6000, 5915/לוד )חלק מגושי שומה 3959, 3964(, נפת תל אביב, 
הסדר  פקידת  בלשכת  לעיון  ימים,   30 למשך  היום,  הוצגו 
 המקרקעין מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, 
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קומה 7, תל אביב, בעיריית לוד, אגף הנכסים, ובלשכת הממונה 
על מחוז המרכז.

כ"ד באלול התשע"ה )8 בספטמבר 2015(

תמר אריאלי  
פקידת הסדר המקרקעין  
מחוז תל אביב והמרכז                                         

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

נמסרת בזה הודעה, כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס' 
הוצגו  אופקים,   -  39671  ,39670  ,39669  ,39665 ירוחם,   -  39646
לעיון  ימים,   30 למשך   ,)2015 ביולי   22( באב התשע"ה  ו'  ביום 
קריית  הדרום,  הסדר  אזור  המקרקעין  הסדר  פקיד  בלשכת 
הממשלה, רח' התקווה 4, באר שבע, בלשכת הממונה על מחוז 
הדרום, משרד הפנים, רח' התקווה 4, באר שבע, בעיריית אופקים 

ובמועצה המקומית ירוחם.

ו' באב התשע"ו )22 ביולי 2015(

רמי דמארי  
פקיד הסדר המקרקעין  

אזור הסדר הדרום                  

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 24412-12-14

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

ובעניין פירוק חברת אלגת חברה לייצור ואריזה כימיקלים 
בע"מ, ח"פ 51-071290-4, רח' אדר 3, ת"ד 40, ע"י מנהל החברה 
מוריס פחימה, רח' אדוריים 76, קריית גת, טלפקס' 08-6881778, 

נייד 054-5687010.

והמבקשת: לאה נגר, ע"י ב"כ עו"ד מיה עובדיה, ממשרד א' 
ספינרד ושות', עורכי דין, מרח' יגאל אלון 159, קומה 1, כניסה ב', 

תל אביב 67892, טל' 03-6961211, פקס' 03-6961210,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 22.2.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.11.2015, 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 למבקשת הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשת,  למסור  יש  ההודעה  את 
יאוחר  לא  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיה  שתגיע  באופן 

משעה 9.00, ביום 27.10.2015.

המבקשת,  תמסור  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מיה עובדיה, עו"ד       
באת כוח המבקשת  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 25086-07-15

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

ח"פ  בע"מ,  ואיריס  אתי  שבלול  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-474386-3

והמבקשים: מרגלית נח, לילך מלול, אריאנה סובעי, ורדה 
ומאיר  בוחבוט  גלית  עו"ד  ב"כ  ע"י  צמח,  אוראל  רובינשטיין, 

רוקח, מרח' התע"ש 10, ת"ד 7047, כפר סבא,

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 13.7.2015 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

3.11.2015, 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 
יאוחר  לא  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיהם  שתגיע  באופן 

משעה 10.00, ביום 18.10.2015.

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

מאיר רוקח, עו"ד       
             בא כוח 

המבקשים

הודעה זו מתפרסמת באחריות המודיעים ואין 
בפרסומה משום מתן תעודה על נכונותה

וולנס גלובאל נאטוורק בע"מ
)ח"פ 51-354155-7(

)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 
התקבלה   ,9.9.2015 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין   החלטה 

רונן גורן, מרח' הנרייטה סולד 13, קריית טבעון, 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.

 ,22.11.2015 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי 
בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של 
החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רונן גורן, מפרק
_______________

תיקון טעות דפוס
לפי  והפקתו  נפט  לחיפושי  רישיונות  מתן  בדבר  בהודעה 
חוק הנפט, התשי"ב-1952, שפורסמה בילקוט הפרסומים 6593, 
התשע"ג, עמ' 4644, במקום המילים "הרישיון 993/"רועי"" צריך 

להיות "הרישיון 399/"רועי"".

)חמ 3-629-ה5(




