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הודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

לחוק   23 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-11959 )להלן - החוק(, תיקנה 
הממשלה את ההודעה בדבר עדכון רשימת המשרות שבתוספת 
לחוק2, כך שפריט "מנהל מינהל אזורי פיתוח" - יימחק, ובמקומו 

יבוא: 

"משרד הכלכלה והתעשייה

37.  מנהל מינהל אזורי תעשייה."

י"ח בטבת התשפ"ב )22 בדצמבר 2021(
)חמ 3-1173-ה2(

שלום שלמה  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 3986.  2

מינוי יושבי ראש ועדות ערר ויושבי ראש מותבים
לפי חוק התוכנית לסיוע כלכלי )נגיף הקורונה החדש( )הוראת 
שעה(, התש"ף-2020, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי 
סעיף  ולפי  )הוראת שעה(, התש"ף-12020,  )נגיף הקורונה החדש( 
5)ב(חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992, אני ממנה את נדב כנען 
ואת ליאת לאה קציר מרגלית, ליושבי ראש ועדות ערר לפי החוק 

האמור וליושבי ראש מותבים של ועדות הערר האמורות.

תוקף המינויים לשלוש שנים.

כ"ד בטבת התשפ"ב )28 בדצמבר 2021(
)חמ 3-6133(                              גדעון סער

     שר המשפטים
ס"ח התש"ף, עמ' 298.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך
לפי תקנות הנכים )טיפול רפואי(, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים )טיפול רפואי(, 
לרופא  מונה  אבנד  יצחק  ד"ר  כי  מודיע  אני  התשי"ד-11954, 
)מחוזות  מוסמך מרחבי לעניין התקנה האמורה במרחב דרום 

ירושלים, רחובות ובאר שבע(.

המינוי האמור יעמוד בתוקף כל עוד הרופא מכהן בתפקידו 
במשרד הביטחון.

ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר 2022(
)חמ 3-183-ה2(                           בנימין גנץ
שר הביטחון  

ק"ת התשי"ד, עמ' 500; התשס"ח, עמ' 565 ועמ' 1007.  1

תוספת חוקר לרשימת החוקרים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

לחוק התכנון והבנייה,  107א)א(  סעיף  לפי  בתוקף סמכותי 
התשכ"ה-11965, אני ממנה את אמנון נזרי, ומוסיפה2 אותו לרשימת 

החוקרים לשמיעת התנגדויות לתוכניות.

ועד להודעה על  תוקף המינוי הוא מיום פרסומו ברשומות 
ביטולו.

כ"ח בחשוון התשפ"א )3 בנובמבר 2021(
)חמ 3-2160-ה4(                               איילת שקד
          שרת הפנים

הודעה על מינוי חברה ויושבת ראש למועצה 
לניסויים בבעלי חיים

לפי חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2)א()1( ו–2)ה( לחוק צער בעלי 
חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד-11994, אני ממנה את אסתר 
שהמי, נציגת האקדמיה הלאומית למדעים מתחום מדעי החיים, 

לחברה ויושבת ראש המועצה לניסויים בבעלי חיים.

ח' בשבט התשפ"ב )10 בינואר 2022(
)חמ 3-2603(

ניצן הורוביץ  
   שר הבריאות

ס"ח התשנ"ד, עמ' 298.  1

שינוי מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מס'   ברנד,  רבקה  של  מינויה  את  משנה  אני  התשכ"ו-11966, 
רישום 225246, כך שבמקום "בעיריית נס ציונה" יבוא "בעיריית 

עפולה".

כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(
)חמ 3-1769(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1

י"פ התשפ"ב, עמ' 1871.  2

ביטול מינוי עובדת סוציאלית
לפי חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966

חוסים,  על  ההגנה  לחוק   15 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ויקי כהן ששונקר,  מינויה של  אני מבטל את  התשכ"ו-11966, 
האמור  החוק  לפי  סוציאלית  לעובדת   ,213386 רישום  מס' 

במועצה האזורית ברנר.

כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(
)חמ 3-1769(                           מאיר כהן

שר הרווחה והביטחון החברתי  
ס"ח התשכ"ו, עמ' 56; התשע"א, עמ' 77.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 847.  2

מינוי מפקחים ארציים
לפי חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א( לחוק הפיקוח על המעונות, 
למפקחים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשכ"ה-11965, 

ארציים, לפי החוק האמור:
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 9138.  2
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 48; התשנ"ג, עמ' 129.  1
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הבקשה  את  מטפחים  לזכויות  למועצה  להעביר  החלטתי 
לרישום זכות מטפחים שלהלן:

בקשה מספר: 5041/21

הברית  ארצות   ,Washington State University המבקש:  שם 
)על ידי פירות ומשתלות בן דור, יסוד המעלה(

שם המטפח: Bruce H. Harritt, ארצות הברית

שם הגידול: תפוח עץ

תאריך הבקשה: 24/10/2021

 WA 38 :השם המוצע לזן

סימון הזן: ----

תיאור הזן ותכונותיו: עץ: סוג - מסועף, אופי צימוח - מתפשט; 
 )over color( פרי: צורה כללית - קוני, שטח יחסי של צבע עליון
- גדול עד גדול מאוד, גוון צבע עליון לאחר הסרת שעווה - 
ארגמן אדום, תבנית צבע עליון - שטח רצוף עם פסים חלשים, 
רוחב פסים - בינוני; מועד תחילת פריחה - מאוחר; מועד קטיף 

- מאוחר; מועד הבשלה למאכל - בינוני עד מאוחר.

ייחוד הזן: צירוף תכונותיו של הזן.

את  יגיש  לחוק,   23 סעיף  לפי  לבקשה  להתנגד  המבקש 
ופיתוח  החקלאות  מטפחים, משרד  זכויות  לרשמת  התנגדותו 

הכפר, ת"ד 30, בית דגן 50250.
לבקשה להתנגדות יש לצרף אישור מסירה בדבר מסירת 
מסמכי ההתנגדות לפי תקנה 12 לתקנות זכות מטפחים של זני 

צמחים, התשל"ד-21974.

כ"ח בשבט התשפ"ב )30 בינואר 2022(
)חמ 3-235-ה1(                          מורן הכהן-יבין

                                          רשמת זכויות מטפחים
ק"ת התשל"ד, עמ' 713.  2

תיקון טעות סופר
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

זני  זכות מטפחים של  בתוקף סמכותי לפי סעיף 99 לחוק 
זכות  לתקנות   15 לתקנה  ובהתאם  התשל"ג-11973,  צמחים, 
בדבר  ההודעה  כי  מודיעה  אני  התשל"ד-21974,  מטפחים, 
רישום זכות מטפחים בספר הזכויות3 תתוקן כך שבבקשה מס' 

."ARO214" יבוא "ARO2014" 4870/19, בשם הזן, במקום

כ"ד בשבט התשפ"ב )26 בינואר 2022(
)חמ 3-361-ה4(

מורן הכהן-יבין  
                                        רשמת זכויות מטפחים

ס"ח התשל"ג, עמ' 272.  1

ק"ת התשפ"ב, עמ' 2375.  2

י"פ התשפ"ב, עמ' 2371.  3

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

הודיה כהן

דוד אוחיון

איריס חנה נהרי

מיכל אבס

מיטל בר אל.

ט' באלול התשפ"א )17 באוגוסט 2021(
)חמ 3-2056(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

שינוי אזור מינוי עובד סוציאלי
לפי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 21)ג( לחוק הסעד )טיפול באנשים 
משנה  אני  התשכ"ט-11969,  שכלית-התפתחותית(,  מוגבלות  עם 
שבמקום  כך   ,227969 רישום  מס'  עבאס,  עזאלדין  של  מינויו  את 

"מועצה מקומית לקייה" יבוא "מועצה אזורית אל קסום".

י"ז בטבת התשפ"ב )21 בדצמבר 2021(
)חמ 3-228-ה2(                            מאיר כהן

שר הרווחה והביטחון החברתי  
ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"ז, עמ' 330.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 4398.  2

הודעה על אישור תוכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   24 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
כי  החוק(,   - )להלן  התשי"ח-11957  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
עם  התייעצות  ולאחר  לחוק,  21)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ניקוז ולאחר קבלת אישור הוועדה  המועצה הארצית לענייני 
המחוזית לתכנון ולבנייה שבמחוזה נמצא השטח שעליו חלה 
ניקוז  תוכנית  את  אישרתי  לחוק,  23)א(  סעיף  לפי  התוכנית 
להסדרה והגנה מפני הצפות בנחל האלה ונחל ברקאי - קטע 
בסיס חצור 6-12654, שהודעה בדבר הנחתה לפי סעיף 19 לחוק 

פורסמה בילקוט הפרסומים התשפ"א, עמ' 2813.

תחילתה של התוכנית מיום פרסום הודעה זו.

עותקים מתוכנית הניקוז המאושרת הונחו במשרדי רשות 
הנכללות  המקומיות  הרשויות  ובמשרדי  לכיש  שורק  ניקוז 
בתחום רשות הניקוז כמפורט בתוספת לצו הניקוז וההגנה מפני 

שיטפונות )הקמת רשויות ניקוז(, התש"ך-21960.

כ"ה באלול התשפ"א )2 בספטמבר 2021(
)חמ 3-71-ה2(                           עודד פורר

שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

ק"ת התש"ך, עמ' 587; התשנ"ב, עמ' 880; התשנ"ז, עמ' 111.   2

 הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים
לפי חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-1973

לחוק  22)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיעה  אני 
זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג-11973 )להלן - החוק(, 

 
ס"ח התשל"ג, עמ' 272; התשנ"ו, עמ' 92.  1

 
ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1
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סוג הבקשהיישובשם

חוקר פרטיהוד השרוןאהרון גיא

חוקר פרטיהרצליהאמונה עמית

חוקר פרטיחדרהאפרים חני

חוקר פרטירמת ישיארבל עידן ציון

חוקר פרטיצפתבן שאנן מתן

חוקר פרטיפתח תקווהגיא עמית

חוקר פרטיאלקנהגרינפלד אליסף

חוקר פרטייבנהדקל דוד

חוקר פרטיאבן יהודהימיני גיל

חוקר פרטיאשקלוןלוי גלית

חוקר פרטירמלהמרשה בדמאו

חוקר פרטיסלמהסואעד אחמד

חוקר פרטיאשדודסימחי גבריאל

חוקר פרטיאילתקפויה חיים

להגיש  אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  מפרסום  ימים   15 בתוך 
לפי  מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות 
המען: ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, 
לפקס' או   ,91342 ירושלים   ,34357 ת"ד   התשל"ב-21972, 

אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו   ,02-6467936
.hokrimpz@justice.gov.il

ב' באדר התשפ"ב )3 בפברואר 2022(
)חמ 3-231-ה1(

רוחמה סיני  
מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים   

פרטיים ושירותי שמירה  
ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

הודעה על עדכון סכומים
לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, 

התשע"ד-2013

התחרות  לקידום  לחוק   31 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הוועדה  החוק(,   - )להלן  הריכוזיות, התשע"ד-12013  ולצמצום 
המפורטים  הסכומים  עדכון  על  מודיעה  הריכוזיות  לצמצום 
המדד  שינוי  לשיעור  בהתאם  לחוק  ו–30)א(  29)א(  בסעיפים 
הידוע ביום י"ד בשבט התשפ"ב )16 בינואר 2022( לעומת המדד 

הידוע ביום ג' בשבט התשפ"א )16 בינואר 2021(, כלהלן:

שקלים   39,878,266,581" הסכום  לחוק,  29)א()1(  בסעיף   )1(
חדשים" עודכן לסכום "40,996,849,966.34 שקלים חדשים";

בסעיף 30)א()1( לחוק -  )2(

הסכום "5,981,739,987 שקלים חדשים" עודכן לסכום  )א( 
"6,149,527,494.94 שקלים חדשים";

הסכום "1,993,913,329 שקלים חדשים" עודכן לסכום  )ב( 
2,049,842.498.31 שקלים חדשים";

לסכום  עודכן  חדשים"  שקלים   299,086,999" הסכום  )ג( 
"307,476,374.75 שקלים חדשים";

שקלים   5,981,739,987" הסכום  לחוק,  30)א()2(  בסעיף   )3(
חדשים" עודכן לסכום "6,149,527,494.94 שקלים חדשים".

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(
)חמ 3-5027(

מיכל כהן  
הממונה על התחרות ויושבת   

                                         ראש הוועדה לצמצום הריכוזיות

הודעה על הסמכת פקחים - עיריית רעננה
לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות 

)הוראת שעה(, התשע"א-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, 
התשע"א-12011 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, הסמכתי 
ביום ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר 2022( את עובדי עיריית רעננה 
המפורטים להלן לפקחים עירוניים, לשם פיקוח על ביצוע חוקי עזר 

בתחום עיריית רעננה:

דיאנה מרטיננקו

יניב גולי

ניקול ורניק.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו 
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם, לפי המוקדם משניהם.

ט' בשבט התשפ"ב )11 בינואר 2022(
)חמ 3-4343-ה2(

חיים ברוידא  
ראש עיריית רעננה  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

הודעה על כוונה לקבל החלטה בעניין קביעת אזורים 
בתחום הרשות המקומית ושיעור היטל השבחה 

שיחול בכל אחד מהם על תוכנית פינוי בינוי
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיף 3א)ג( לתוספת השלישית לחוק 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - התוספת(, מודיעה 
בזה עיריית נס ציונה )להלן - הרשות המקומית( כי בכוונתה 
כל  לתוספת בדבר חלוקת  3א)ב(  לקבל החלטה כאמור בסעיף 
היטל  שיעור  אזור  לכל  ולקבוע  לאזורים  שבתחומה  השטח 
של  אישורה  בשל  למגורים  מקרקעין  לגבי  שיחול  השבחה 
תוכנית פינוי ובינוי הנמצאים בתחומו )להלן - היטל בתוכנית 

פינוי ובינוי(.

לגבי  כאמור,  במסגרת ההחלטה  הרשות המקומית תקבע 
ובינוי  פינוי  בתוכנית  היטל  יחול  אם  מהאזורים,  אחד  כל 
תקבע שלא  או  רבע ההשבחה,  או  מחצית ההשבחה  בשיעור 
וזאת  ובינוי,  פינוי  בתוכנית  היטל  תשלום  חובת  באזור  תחול 
הקרקע,  לערכי  הנוגעים  בשיקולים  השאר,  בין  בהתחשב, 
הפיתוח  ולצורכי  והצפויה  הקיימת  הדיור  יחידות  לצפיפות 
בכל אחד מהאזורים, וכן בשיקולים נוספים, אם יהיו, שיפורטו 
יחולו  השונים  לאזורים  שייקבעו  ההיטל  שיעורי  בהחלטה.   

ס"ח התשע"ד, עמ' 92; י"פ התשפ"א, עמ' 3161.  1 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ב, עמ' 197.  1
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 ;)30609 בגוש   57  ,20 ח"ח  )לשעבר  בשלמות   49 חלקה 
מגרש 912 בשלמות; סך הכול שטח להפקעה: 1,852 מ"ר.

)תיק הפקעה 23/1272, גן ילדים נתיב המזלות(.  

תיק ההפקעה נמצא במשרדי האגף לנכסי העירייה, עיריית 
ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

כ"ד בשבט התשפ"ב )26 בינואר 2022(
)חמ 3-2(                                    אליעזר ראוכברגר

         יושב ראש הוועדה המקומית
           לתכנון ולבנייה ירושלים

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  סמכותהלפי  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,101-0861286
הפרסומים 10063, התשפ"ב, עמ' 2087, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  ירושלים  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
מאושרת  לדרך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

ולדרך מוצעת.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

שכונת קריית משה, חלק מרחובות פרבשטיין ובית הדפוס,   
גוש   ;154 בשלמות  חלקה   ,38 ח"ח   ,30153 כגוש  המזוהה 
30261, ח"ח 99, 161, 179, 183, 195, 196; תא שטח להפקעה 

בשלמות: 6; תאי שטח להפקעה בחלקם: 1, 3, 4.

בתשריט  כמסומן  מ"ר  כ–2,159  להפקעה:  שטח  הכול  סך   
לרח'   16 כביש  חיבור   ,23/1286 הפקעה  )תיק  ההפקעה 

פרבשטיין(.

העירייה,  לנכסי  האגף  במשרדי  נמצא  ההפקעה  תשריט 
עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה 

הרגילות.

כ"ח בשבט התשפ"ב )30 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

אליעזר ראוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה ירושלים  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

לגבי כל תוכנית פינוי בינוי שתוגש למוסד התכנון מיום קבלת 
בניסן  כ"ד  יום  עד  הקביעה(  יום   - )להלן  כאמור  ההחלטה 

התשפ"ז )1 במאי 2027(.

שיעורים אלה יחולו גם על תוכנית פינוי בינוי שאושרה 
לפני יום ל' בניסן התשפ"ב )1 במאי 2022( או אשר הוגשה לפני 
בהחלטה  תקבע  המקומית  הרשות  כן  אם  אלא  הקביעה,  יום 
ובינוי  פינוי  תוכנית  בתחום  למגורים  במקרקעין  כי  שלעיל 
 )2021 בנובמבר   18( התשפ"ב  בכסלו  י"ד  יום  לפני  שאושרה 
ששיעורו  בינוי  פינוי  בתוכנית  היטל  תשלום  חובת  תחול 
שייקבע  ההיטל  ששיעור  ובלבד  ההשבחה,  רבע  או  מחצית 
שבתחומו  לאזור  שנקבע  ההיטל  משיעור  יפחת  לא  כאמור 
חלה התוכנית; האמור בפסקה זו יחול רק אם לא ניתן צו לפי 
סעיף 19)ב()2( לתוספת לגבי המתחם שחלה בו תוכנית הפינוי 
והבינוי וטרם מומשו הזכויות במקרקעין שעליהם חלה תוכנית 
הפינוי והבינוי או שלא שולם היטל ההשבחה בשל תוכנית זו.

א' באדר א' התשפ"ב )2 בפברואר 2022(
)חמ 3-6336( 

שמואל בוקסר  
ראש עיריית נס ציונה  

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 

בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,   .1
מס'  שינוי  3340א,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר  3340, שהודעה  מס'  מקומית  מיתאר  לתוכנית   1/89
התשנ"א,   ,3819 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,625 עמ' 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  ירושלים, 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של שטח לבנייני ציבור - גני ילדים.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

נתיב  ברחוב  שטח  זאב,  פסגת  בירושלים,  קרקע  חטיבת   
המזלות דרומית לרחוב מזל אריה, המזוהה כגוש 30628, 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,353 ח"ח   ,6124 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
מזרח של  צפון  בקומת הקרקע בצד  מ"ר  כ–92  בשטח של 
המגרש, ובהתאם לתשריט היתר הבנייה שתירשם כחלק 

משנה 1 בפנקס בתים משותפים, ביעוד שב"צ.

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-2(                                     אברהם רובינשטיין

          יושב ראש הוועדה המקומית
__________            לתכנון ולבנייה בני ברק

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' בב/255, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1939, 
התשל"ג, עמ' 2198, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ברק  בני  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 744 חלקה   ,6192 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשלמות, בשטח של 4,030 מ"ר; הייעוד: שב"צ.

ט"ו בשבט התשפ"ב )17 בינואר 2022(
)חמ 3-2(                                 אברהם רובינשטיין

     יושב ראש הוועדה המקומית
__________   לתכנון ולבנייה בני ברק

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בב/105/ת )501-0462721( שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
מוסרת   ,2564 עמ'  התשפ"ב,   ,10105 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,352 ח"ח   ,6124 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של 92.29 מ"ר + חצר בשטח של 74.81 מ"ר בקומת 
מרתף 1- ובהתאם לתשריט היתר הבנייה שתירשם כחלקת 

משנה 23 בפנקס בתים משותפים, בייעוד שב"צ.

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

אברהם רובינשטיין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בב/105/ת )501-0462721( שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
מוסרת   ,2564 עמ'  התשפ"ב,   ,10105 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.
 __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברמת גן, המזוהה כגוש 6177, ח"ח 29, בשטח   
של כ–165 מ"ר; הייעוד: דרך.

ט' בשבט התשפ"ב )11 בינואר 2022(
)חמ 3-2(                                         כרמל שאמה הכהן

              יושב ראש הוועדה המקומית
__________                      לתכנון ולבנייה רמת גן

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
רג/ מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/1/1088, 
הפרסומים 5620, התשס"ז, עמ' 1313, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  גן  רמת  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,220 ח"ח   ,6183 כגוש  המזוהה  גן,  ברמת  קרקע  חטיבת   
בשטח של כ–240 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"א בטבת התשפ"ב )15 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2(                                      כרמל שאמה הכהן

             יושב ראש הוועדה המקומית
__________                לתכנון ולבנייה רמת גן

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בב/105/ת )501-0462721( שהודעה בדבר אישורה פורסמה 
מוסרת   ,2564 עמ'  התשפ"ב,   ,10105 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

 ,469 ח"ח   ,6192 כגוש  המזוהה  ברק,  בבני  קרקע  חטיבת   
בשטח של כ–87 מ"ר + חצר בשטח של כ–81 מ"ר בקומת 
כחלקת  הבנייה שתרשם  היתר  לתשריט  הקרקע, בהתאם 

משנה 1 בפנקס בתים משותפים, בייעוד שב"צ.

כ"ג בשבט התשפ"ב )25 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

אברהם רובינשטיין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בני ברק  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' תממ/156, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4884, 
התש"ס, עמ' 3601, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

לחוק התכנון והבנייה.
 __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2



ילקוט הפרסומים 10188, ו' באדר א' התשפ"ב, 7.2.2022  3476

להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן 
)להלן - הקרקע( דרושה לצורך בית ספר מבואות עירון.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

כגוש  המזוהה  עירון,  מבואות  ספר  בית  קרקע  חטיבת   
10079, ח"ח 1; גוש 10081, ח"ח 1, 2, בשטח של 49,151 מ"ר; 

היעוד: שטח למבני חינוך, דרכים ושצ"פ.

ט"ו בשבט התשפ"ב )17 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

אילן שדה  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מנשה אלונה  __________

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/11/1272, 
הפרסומים 3863, התשנ"א, עמ' 2045, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/760,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2045, 
התשל"ד, עמ' 2311, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הברון,  יישובי  ולבנייה 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי 
לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  דרושה 

התכנון והבנייה.

בכוונת הרשות המקומית עיריית אור עקיבא לקנות חזקה   .2
בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם  כל  ועל  האמורה,  בקרקע 
פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  חזקתו  את  למסור  האמורה 

הודעה זו.

רכישת  בדבר  ולתת  לשאת  מוכנה  המרחבית  הוועדה   .3
הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני 
הרכישה לצורכי ציבור, התשכ"ד-31964, בעל זכות בקרקע 
רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת 
הנאה  טובת  או  זכות  בגין  פיצויים  התובע  בה.  החזקה 
כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו 
אל הוועדה את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו 

בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באור עקיבא, המזוהה כגוש 10650 -  

חלקה 58 בשלמות )לשעבר גוש 10617, חלקה 1(;  

חלקה 89 בשלמות )לשעבר גוש 10617, חלקה 1(.  

ט"ו בשבט התשפ"ב )17 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

חיים יפרח  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה יישובי הברון  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מ/359,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5831, 
התשס"ח, עמ' 3904, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מנשה אלונה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מק/51/1209, 
הפרסומים 4641, התשנ"ח, עמ' 3480, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רח' אליהו גולומב, גוש 6355,   
ח"ח 194, בשטח של 23 מ"ר; הייעוד: דרך.

ט' בשבט התשפ"ב )11 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' ג/21646, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7450, 
התשע"ז, עמ' 3628, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גליל מזרחי )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

תיאור הקרקע -  .4

 ,6326 גוש  יעקב,  אחווה  רח'  תקווה,  בפתח  קרקע  חטיבת   
ח"ח 123, בשטח של 29 מ"ר; הייעוד: דרך.

ט' בשבט תשפ"ב )11 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

רמי גרינברג  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/48/1233, 
הפרסומים 7043, התשע"ה, עמ' 5978, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

רבין,  יצחק  רח'  פינת  ז'בוטינסקי  זאב  רח'  תקווה,  פתח   
גוש 6393, ח"ח 14, קומה 4 בשלמותה, בבניין צפון-מזרחי 

)המוגדר באות I(; הייעוד: שב"צ.

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-2(                                              רמי גרינברג

                 יושב ראש הוועדה המקומית
__________                     לתכנון ולבנייה פתח תקווה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
פת/ מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' ג/11002, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4912, 
התש"ס, עמ' 4521, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גליל מזרחי )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בשיבלי אום אל–גאנם, גוש 17004, ח"ח 5, 8,   
9, 24 25; גוש 17000, ח"ח 1, 2, 12, 55-52; גוש 17003, ח"ח 

.29 ,27 ,15 ,14 ,13 ,7

י"ד בשבט התשפ"ב )16 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

אלי אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' ג/8837, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
10150, התשפ"ב, עמ' 2988, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
דרכים  ציבורי של  לצורך  )להלן - הקרקע( דרושה  להלן 

ושטח למבני ציבור.

זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בשיבלי אום אל גאנם, גוש 17216, ח"ח 30,   
.94 ,31

כ"ד בשבט התשפ"ב )26 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

אלי אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' ג/11002, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4912, 
התש"ס, עמ' 4521, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה גליל מזרחי )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בשיבלי אום אל גאנם, גוש 17000, ח"ח 1, 2;   
גוש 17000, ח"ח 71 )רישום ישן גוש 17000, ח"ח 12(; גוש 
)רישום ישן גוש 17000(, ח"ח 55-52(; גוש  17000, ח"ח 83 
17003, ח"ח 7, 13, 14, 15, 27, 29; גוש 17004, ח"ח 8, 9, 24, 
25; גוש 17125 ח"ח 107, 119 )רישום ישן גוש 17004, ח"ח 5(.

ט"ו בשבט התשפ"ב )17 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

אלי אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ולבנייה גליל מזרחי  __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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שטח במ"רח"ח

12874.35

129853.38

1301,521.77

131252.05

1322,019.59

138127.67

13936.00

140305.70

17951.84

189179.75

הייעוד: דרך.  

כ"ט בטבת התשפ"ב )2 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

חסיין פארס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,604-0414979
הפרסומים 7448, התשע"ז, עמ' 3511, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  אשקלון  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן   4 בסעיף 

כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באשקלון -  
 __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע במשהד בתחום השטח הבנוי )גרעין הכפר(   
המזוהה בשם אלביאדר, בשטח של 4,812 מ"ר, בייעוד מבני 

ציבור, ובשטח של 3,908 מ"ר, בייעוד דרכים.

כ"ח בשבט התשפ"ב )30 בינואר 2022(
)חמ 3-2(

חסין פארס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  __________
ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,257-0835652
הפרסומים 9597, התשפ"א, עמ' 5887, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 

בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך דרך.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

וחלקי   ,16939 כגוש  המזוהה  מאהל,  בעין  קרקע  חטיבת   
חלקות אלה:

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע באשקלון -  

ח"חגוש
חלקות

ייעודמגרשיםבשלמות

37042 ,535 ,533
546

דרך

כיכר עירונית1702

דרך36759581

חניון3981431303

שטח ציבורי 884
פתוח

דרך590

מבנים 120076980
ומוסדות 

ציבור

מבנים 120136980
ומוסדות 

ציבור
38

פארק/גן 120411846
ציבורי

פארק/גן 13802
ציבורי

פארק/גן 846
ציבורי

דרך554

פארק/גן 120540846
ציבורי 43

45

50

52

ד' בכסלו התשפ"ב )8 בנובמבר 2021(
)חמ 3-2(

תומר גלאם  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשקלון  __________
ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

ח"חגוש
חלקות

מגרשיםבשלמות

1241 ,19 ,18 ,17
63 ,58 ,43

 מגרשים: 20, 4221, 69
ייעוד: מבנים ומוסדות 

ציבור

 מגרשים: 22, 24
ייעוד: מבנים ומוסדות 

ציבור לחינוך

 מגרש: 23
ייעוד: מבנים ומוסדות 

ציבור לדת

מגרשים: 8, 9, 10, 11, 12, 
32 ,31 ,30 ,13 

ייעוד: שטח ציבורי 
פתוח

1335 79
)לשעבר 

גוש 1240, 
ח"ח 49(

 מגרשים: 40, 41, 42
ייעוד: שביל

 מגרש: 51
ייעוד: מיתקנים 

הנדסיים

 מגרשים: 100, 101, 102
ייעוד: דרך מאושרת

193292

285565

מגרשים: 200, 203, 205, 2855
211 ,208 ,207 ,206 

ייעוד: דרך מוצעת

ו' בחשוון התשפ"ב )12 באוקטובר 2021(
)חמ 3-2(

תומר גלאם  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה אשקלון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' תמל/1006, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7182, 
התשע"ו, עמ' 2603, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  אשקלון  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 

לחוק התכנון והבנייה.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.
 __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2




