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הודעה בדבר אצילת סמכות
לפי חוק–יסוד: הממשלה ולפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()12(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
ו–)ג(  33)א(  סעיף  לפי  כי הממשלה החליטה,  התשס"א-12001, 

לחוק–יסוד: הממשלה2:

שדות  רשות  לחוק  37)ב(  סעיף  לפי  הסמכות  את  לאצול   )1(
אישור  למתן  החוק(,   - )להלן  התשל"ז-31977  התעופה, 
לפעילות  הפיתוח  תקציב  במסגרת  המוקפא  לתקציב 
הרשות(   - )להלן  התעופה  שדות  רשות  של  תעופתית 
לשנת  לתקציב  בהתאם  להתחייב  והרשאה   2022 לשנת 
2022 ואילך כפי שאושר בהחלטת ממשלה מס' 829 מיום 
)19 בדצמבר 2021(, לשרת התחבורה  ט"ו בטבת התשפ"ב 
שרת  את  ולהסמיך  האוצר,  ולשר  בדרכים  והבטיחות 
הכלכלה  אגף  לנציגי  סמכותה  את  לאצול  התחבורה 
האוצר  שר  ואת  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  במשרד 
לאצול את סמכותו לנציגי אגף התקציבים במשרד האוצר, 
א'  בנספח  כמפורט  המוקפא  לתקציב  בכתב  אישור  למתן 

להחלטה האמורה;

אישור  למתן  לחוק  37)ב(  סעיף  לפי  הסמכות  את  לאצול   )2(
לתקציב המוקפא במסגרת תקציב הפיתוח לפעילות מסופי 
רשות שדות התעופה  לחוק   )2(1 מעבר כהגדרתם בסעיף 
והרשאה   2022 לשנת  התש"ם-41980,  שעה(,  )הוראת 
בהחלטת  שאושר  כפי  ואילך,   2022 לשנים  להתחייב 
בדצמבר   19( התשפ"ב  בטבת  ט"ו  מיום   831 מס'  ממשלה 
2021(, לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים ולשר האוצר, 
ולהסמיך את שרת התחבורה לאצול את סמכותה לנציגי 
אגף הכלכלה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים ואת 
התקציבים  אגף  לנציגי  סמכותו  את  לאצול  האוצר  שר 
המוקפא  לתקציב  בכתב  אישור  למתן  האוצר,  במשרד 

כמפורט בנספח א' להחלטה האמורה;

אישור  למתן  לחוק,  37)ב(  סעיף  לפי  הסמכות  את  לאצול   )3(
לתקציב המוקפא ולתקני כוח האדם המוקפאים במסגרת 
שדות  רשות  של  תעופתית  לפעילות  השוטף  התקציב 
התעופה לשנת 2022, כפי שאושר בהחלטת ממשלה מס' 
לשרת   ,)2021 בדצמבר   19( בטבת התשפ"ב  ט"ו  מיום   830
את  ולהסמיך  האוצר,  ושר  בדרכים  והבטיחות  התחבורה 
שרת התחבורה לאצול את סמכותה לנציגי אגף הכלכלה 
האוצר  שר  ואת  בדרכים  והבטיחות  התחבורה  במשרד 
לאצול את סמכותו לנציגי אגף התקציבים במשרד האוצר 
שינויים  ביצוע  לאשר  הממשלה(,  משרדי  נציגי   - )להלן 

בתקציב שאושר בהחלטה האמורה, כמפורט להלן:

שימוש בכספי הרזרבה הכללית לתקציב הרגיל בהיקף  )א( 
בכספי  שימוש  חדשים;  שקלים  מיליון   60 עד  של 
נציגי  הרזרבה כאמור טעון אישור מראש ובכתב של 

משרדי הממשלה;

שנתי  בממוצע  ארעיות  משרות   13 עד  של  הפשרה  )ב( 
בנתב"ג,   3 בטרמינל  השלישית  הממיינת  להפעלת 
הקורונה;  נגיף  משבר  עקב  הופסקה  פעילותה  אשר 

של  ובכתב  מראש  אישור  טעונה  המשרות  הפשרת 
נציגי משרדי הממשלה;

שנתי  בממוצע  ארעיות  משרות  של  ברזרבה  שימוש  )ג( 
בהיקף של עד 60 משרות; שימוש ברזרבה של המשרות 
הארעיות טעון אישור מראש ובכתב של נציגי משרדי 

הממשלה;

העברה מתקציב השכר לתקציב תפעול ואחזקה בסך  )ד( 
של עד 10 מיליוני שקלים חדשים, לפי צורכי הרשות; 
העברה כאמור טעונה אישור מראש ובכתב של נציגי 

משרדי הממשלה;

בהתאם  האדם  כוח  ותקני  השכר  תקציב  התאמת  )ה( 
לתוצאות המשא ומתן בין ההנהלה לוועדי העובדים 
תשומות  להתאמת  עבודה  הסכם  לגיבוש  ברשות, 
הקורונה  נגיף  משבר  השלכות  לנוכח  לתפוקות 
כאמור  התאמות  הרשות;  של  הפיננסי  מצבה  על 
אישור  טעונות  אדם  כוח  ובתקני  השכר  בהוצאות 

מראש ובכתב של נציגי משרדי הממשלה.

י"ז בשבט התשפ"ב )19 בינואר 2022(
)חמ 3-17-ה1(

שלום שלמה  
מזכיר הממשלה  

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת עררים
לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, ולפי חוק בתי 

דין מינהליים, התשנ"ב-1992

הנאצים,  רדיפות  נכי  לחוק   16 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957 )להלן - החוק(, ולפי סעיף 5)א( ו–)ב( לחוק בתי 
בית המשפט  נשיאת  ובהסכמת  מינהליים, התשנ"ב-21992,  דין 
העליון, אני מאריך3 את מינויו של אהרון שדה, שופט של בית 

משפט שלום, ליושב ראש ועדת עררים לפי החוק, במחוז חיפה.

 13( התשפ"ב  בכסלו  ט'  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי  תוקף 
בדצמבר 2021(.

ל' בתשרי התשפ"ב )6 באוקטובר 2021(
)חמ 3-100-ה1(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשי"ז, עמ' 163; התשל"ח, עמ' 212.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ט, עמ' 4552.  3

הודעה בדבר אצילת סמכויות
לפי חוק–יסוד: הממשלה

הממשלה1,  לחוק–יסוד:  33)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
את  דת  לשירותי  המשרד  של  הכללי  למנהל  בזה  אוצל  אני 

הסמכויות הנתונות לי לפי חוק המפורטות להלן:

הסמכות  קבורה;  לענייני  לחברה  רישיון  לתת  הסמכות   )1(
לסרב לתת רישיון והסמכות לבטל רישיון; הסמכות לדרוש 
המצאת כל מסמך או ידיעה הדרושים לצורך מתן רישיון; 
הסמכות להתנות רישיון בתנאים; הסמכות לבטל רישיון 
רישיון אם חברה הפרה תנאי מתנאי הרישיון;  ולהתלות 

 
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

ס"ח התשל"ז, עמ' 182.  3

ס"ח התש"ם, עמ' 104; התשנ"ה, עמ' 20.  4 
ס"ח התשס"א, עמ' 158.  1
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אזהרה  לתת  והסמכות  רישיון;  הצגת  לדרוש  הסמכות 
לחברה בטרם הטלת קנס; והכול לפי תקנות 2, 3, 4א)ב(, 5, 
)חברות לענייני  ו–8)ב( לתקנות שירותי הדת היהודיים   6

קבורה(, התשכ"ז-21966;

הסמכות  קבורה;  לענייני  לתאגיד  רישיון  לתת  הסמכות   )2(
מסמך  כל  המצאת  לדרוש  הסמכות  רישיון;  לתת  לסרב 
או ידיעה הדרושים לצורך מתן רישיון; הסמכות להתנות 
רישיון בתנאים; הסמכות לבטל רישיון ולהתלות רישיון אם 
חברה הפרה תנאי מתנאי הרישיון בהתקיים אחד המקרים 
5; הסמכות למנות מנהל מורשה וחשב  הקבועים בתקנה 
לקבוע  והסמכות  רישיון;  הצגת  לדרוש  הסמכות  מלווה; 
אם יש לקבור נפטר בבית עלמין אזרחי חלופי; והכול לפי 
תקנות 2, 3, 4א)ב(, 5, 6, 7 ו–11)ב( לתקנות הזכות לקבורה 
וקביעת  לענייני קבורה  )רישוי תאגידים  אזרחית חלופית 

נוהלי קבורה(, התשנ"ט-31998.

כ"ח בשבט התשפ"ב )30 בינואר 2022(
)חמ 3-17-ה1(                             מתן כהנא

    השר לשירותי הדת
ק"ת התשכ"ז, עמ' 136; התשע"ג, עמ' 528.  2

ק"ת התשנ"ט, עמ' 177; התשע"ג, עמ' 529.  3

הסמכת מפקחת
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
אני  לחוק,   205 בסעיף  כאמור  מתאימה,  הכשרה  שעברה 
מסמיך את חגית יהודה למפקחת לצורך ביצוע החוק והפעלת 

הסמכויות לפי כל דין בשטחי המדינה כולה.

במשרתה  משמשת  המוסמכת  עוד  כל  זו  הסמכה  תוקף 
ברשות לאכיפה במקרקעין.

המוסמכת  של  קודמת  הסמכה  כל  מבטלת  זו  הסמכה 
למפקחת במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(
)חמ 3-715-ה3(                      אברהם ברון כהן

מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין  
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הסמכת מפקחים
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעברו הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך 
החוק  ביצוע  לצורך  למפקחים  להלן  המנויים  האנשים  את 

והפעלת הסמכויות לפי כל דין:

השם והמחוז              תחום הסמכה )מרחב תכנון(

מחוז צפון

רכס הכרמל איהב כיוף  

גליל מזרחי נתנאל שמעון חמו  

השם והמחוז              תחום הסמכה )מרחב תכנון(

גליל מזרחי אילן קובי  

מחוז דרום

שדרות אוריאל לדאני  

תוקף הסמכה זו עד יום ז' בטבת התשפ"ג )31 בדצמבר 2022(, 
לתכנון  המקומית  בוועדה  במשרתו  משמש  המוסמך  עוד  וכל 

ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

ט' בטבת התשפ"ב )13 בדצמבר 2021(
)חמ 3-715-ה3(

                                              אברהם ברון כהן
                                     מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין

הסמכת מפקח
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעבר הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך את 
רז אמויאל למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות לפי 

כל דין, במרחב תכנון מטה יהודה, במחוז ירושלים.

בדצמבר   31( התשפ"ד  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הסמכה  תוקף 
2023(, וכל עוד המוסמך משמש במשרתו בוועדה המקומית לתכנון 

ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

י"ב בטבת התשפ"ב )16 בדצמבר 2021(
)חמ 3-715-ה3(

                                                   אברהם ברון כהן
מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין  

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

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הסמכת מפקח
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעבר הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך את 
עדן שרף למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות לפי כל 

דין, במרחב תכנון רמת גן, במחוז מרכז.

תוקף הסמכה זו עד יום ל' בכסלו התשפ"ה )31 בדצמבר 
בוועדה המקומית  במשרתו  המוסמך משמש  עוד  וכל   ,)2024

לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

כ' באב התשפ"א )29 ביולי 2021(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין  

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

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

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

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2
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הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

כ"ו בטבת התשפ"ב )30 בדצמבר 2021(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
                                          מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין

ביטול הכרזה על אזור נגוע במחלת שפעת העופות
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בתוקף סמכותי לפי סעיף 18)א( לפקודת מחלות בעלי חיים 
]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985, אני מורה על ביטול ההכרזה על 
י"ד  מיום  החל  מרגליות,  במושב  העופות2  בשפעת  נגוע  אזור 

באדר א' התשפ"ב )15 בפברואר 2022(.

ט' באדר א' התשפ"ב )10 בפברואר 2022(
)חמ 3-126(

תמיר גשן  
מנהל השירותים הווטרינריים   

)בפועל(  
ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

י"פ התשפ"ב, עמ' 2718.  2

הודעה על מינוי מפקח
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיע כי בתוקף סמכותי1 לפי צו שניתן מכוח סעיף 
5)ב( לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-21985, מיניתי את 
תפקידו,  למילוי  מתאימה  הכשרה  שקיבל  לאחר  דנינו,  עידו 
העבירות  אכיפת  לעניין  יעקב,  באר  עיריית  בתחום  למפקח 
)קנס  המינהליות  העבירות  בתקנות  המנויות  המינהליות 

מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס"ז-32007.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמש בתפקידו 
בעיריית באר יעקב.

ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר 2022(
)חמ 3-1923(

ניסים גוזלן  
ראש עיריית באר יעקב  

י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1127.  3

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

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
איילון,  פארק  שכונת   - יהודה  אור  בשם  תמל/1046, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7784, 
התשע"ח, עמ' 7450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 

הסמכת מפקח
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
מסמיך  אני  לחוק,   205 בסעיף  כאמור  שעבר הכשרה מתאימה, 
והפעלת  החוק  ביצוע  לצורך  למפקח  כתאנה  אלדין  גמאל  את 

הסמכויות לפי כל דין, במרחב תכנון כפר סבא, במחוז מרכז.

תוקף הסמכה זו עד יום י"ט בטבת התשפ"ד )31 בדצמבר 
בוועדה המקומית  במשרתו  המוסמך משמש  עוד  וכל   ,)2023

לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

י"ז בשבט התשפ"ב )19 בינואר 2022(
)חמ 3-715-ה3(

                                                  אברהם ברון כהן
מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין  

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

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הסמכת מפקח
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעבר הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך את 
יניב יהודה רז למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות 

לפי כל דין במרחב תכנון רעננה, במחוז מרכז.

תוקף הסמכה זו עד יום ל' בכסלו התשפ"ה )31 בדצמבר 
בוועדה המקומית  במשרתו  המוסמך משמש  עוד  וכל   ,)2024

לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

הסמכה זו מבטלת כל הסמכה קודמת של המוסמך למפקח 
במרחב תכנון כלשהו, אם קיימת כזו.

כ"ח בשבט התשפ"ב )30 בינואר 2022(
)חמ 3-715-ה3(

אברהם ברון כהן  
מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין  

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

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2

הסמכת מפקח
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק   205 סעיף  לפי  האוצר  שר  סמכות  בתוקף 
והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, שנאצלה לי2, ולאחר 
שעבר הכשרה מתאימה, כאמור בסעיף 205 לחוק, אני מסמיך את 
איליה אלייב למפקח לצורך ביצוע החוק והפעלת הסמכויות לפי 

כל דין במרחב תכנון אשדוד, במחוז דרום.

ביוני   30( התשפ"ג  בתמוז  י"א  יום  עד  זו  הסמכה  תוקף 
המקומית  בוועדה  במשרתו  משמש  המוסמך  עוד  וכל   )2023

לתכנון ולבנייה במרחב התכנון שצוין.

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

י"פ התשע"ח, עמ' 922.  2
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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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 באור יהודה -  

גוש 7263, ח"ח 84 - תא שטח 403 - מס' חלקה לפי תצ"ר   
37, שטח מגרש 6.887 מ"ר;

גוש 6223, ח"ח 225, 232 וגוש 6222, ח"ח 50, 57, 58, 64, 66,   
69 - תא שטח 404 - מס' חלקה לפי תצ"ר 38, שטח מגרש 

13.123 מ"ר;

גוש 6223, ח"ח 23, 28, 29, 30, 31, 225, 228; גוש 6222, ח"ח   
61, 69, 101 - תא שטח 406 - מס' חלקה לפי תצ"ר 39, שטח 

מגרש 43.269 מ"ר;

גוש 6221, ח"ח 46 - תא שטח 407 - מס' חלקה לפי תצ"ר   
40, שטח מגרש 7.388 מ"ר;

גוש 6222, ח"ח 21, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 45, 47, 48, 51, 52,    
104, 106, 108, 110, 112, 116, 120 וגוש 7263, ח"ח 88 - תא 
 33,917 מגרש  88, שטח  לפי תצ"ר  מס' חלקה   -  902 שטח 

מ"ר; 

גוש 6222, ח"ח 18, 83, 101 - תא שטח 405 - מס' חלקה לפי   
תצ"ר 35, שטח מגרש 3,226 מ"ר;

גוש 6220, ח"ח 8, 12, 13, 14, 15, תא שטח 408, מס' חלקה   
לפי תצ"ר 14; שטח מגרש 4.881 מ"ר;

לפי  מס' חלקה   -  903 - תא שטח   16  ,15 ח"ח   ,6220 גוש   
תצ"ר 57, שטח מגרש 5.937 מ"ר;

לפי  מס' חלקה   -  904 - תא שטח   18  ,16 ח"ח   ,6220 גוש   
תצ"ר 58, שטח מגרש 5.359 מ"ר;

גוש 6220, ח"ח 17 - תא שטח 905 - מס' חלקה לפי תצ"ר   
59, שטח מגרש 6.498 מ"ר.

הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור )שב"צ(.  

ה' באדר התשפ"ב )6 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(                                                עופר בוזי

                  יושב ראש ועדת המשנה
__________                    לתכנון ולבנייה אור יהודה

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, 

ולבנייה אור יהודה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
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

חטיבת קרקע באור יהודה -  

גוש 6220, ח"ח 9, 10 וגוש 6221, ח"ח 28 - תא שטח 1007 -   
מס' חלקה לפי תצ"ר 62, שטח מגרש 16.962 מ"ר; גוש 7263, 
ח"ח 28, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 49, 50, 86, 89 - תא שטח 
מ"ר;   3.611 מגרש  שטח   ,65 תצ"ר  לפי  חלקה  מס'   -  638

הייעוד: כיכר עירונית;

82 - תא שטח   ,81  ,80  ,75  ,74  ,73  ,61  ,11 6222, ח"ח  גוש   
601 - מס' חלקה לפי תצ"ר 43, שטח מגרש 16.569 מ"ר; גוש 
6222, ח"ח 11, 80, 81, 82, גוש 6225, ח"ח 36 וגוש 6221, ח"ח 
13 - תא שטח 602 - מס' חלקה לפי תצ"ר 44, שטח מגרש 

8.252 מ"ר; הייעוד: ספורט ונופש.

ה' באדר א' התשפ"ב )6 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(

עופר בוזי  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה אור יהודה  __________
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, 
איילון,  פארק  שכונת   - יהודה  אור  בשם  תמל/1046, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7784, 
התשע"ח, עמ' 7450, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה אור יהודה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
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.
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  לד/3/1300 
הפרסומים 6835, התשע"ד, עמ' 6716, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה לוד )להלן - הוועדה(, בהתאם 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943
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

חטיבת קרקע בלוד, המזוהה כגוש 3967, ח"ח 1, 4, בשטח   
של 1,376 מ"ר; הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור.

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

יאיר רביבו  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה לוד  __________
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' רח/1/30, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1375, 
התשכ"ז, עמ' 1805, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה רחובות )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.

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 ברחובות, המזוהה כגוש 3648, ח"ח 135, בשטח   
של 25 מ"ר; הייעוד: דרך.

ה' באדר א' התשפ"ב )6 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(                                             רחמים מלול

                יושב ראש הוועדה המקומית
                  לתכנון ולבנייה רחובות

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  רח/1000/א, 
בזה  מוסרת   ,1449  ,1448 עמ'  התשמ"ו,   ,3305 הפרסומים 
 - )להלן  רחובות  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
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

חטיבת קרקע ברחובות, המזוהה כגוש 3658, ח"ח 266, בשטח   
של 162 מ"ר; הייעוד: דרך.

ה' באדר א' התשפ"ב )6 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(                                            רחמים מלול

               יושב ראש הוועדה המקומית
__________                 לתכנון ולבנייה רחובות

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, 

 
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
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בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  זמ/99/598, 
הפרסומים 4526, התשנ"ז, עמ' 3649, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  יבנה  גן  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 בגן יבנה, המזוהה כגוש 547, ח"ח 54; הייעוד:   
דרך קיימת ודרך מוצעת )הרחובות הרצל והרמב"ם(.

י"א בחשוון התשפ"ב )17 באוקטובר 2021(
)חמ 3-2(

דרור אהרון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גן יבנה  __________
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, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  מש/1005/1-8, 
הפרסומים 7213, התשע"ו, עמ' 3838, מוסרת בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מזרח השרון )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 במזרח השרון, גוש 8648, ח"ח 8 -  

ייעוד השטחשטח בדונם

בית קברות1,158

ספורט ונופש8,337

ו' באדר א' התשפ"ב )7 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(                                          ישכר פרנקנטהל

                 יושב ראש הוועדה המקומית
                 לתכנון ולבנייה מזרח השרון

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, 

פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/במ/1002/1-8, 
בילקוט הפרסומים 4970, התשס"א, עמ' 1963, מוסרת בזה 
)להלן  השרון  מזרח  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 
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

חטיבת קרקע במזרח השרון, גוש 8648, ח"ח 8 -  

ייעוד השטחשטח בדונם

חניה6,892

מגרש ספורט18,763

בית קברות5,227

דרך1,262

ו' באדר א' התשפ"ב )7 בפברואר 2022(
)חמ 3-2(                                           ישכר פרנקנטהל

               יושב ראש הוועדה המקומית
__________                לתכנון ולבנייה מזרח השרון

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

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
מס' לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 

פת/במ/7/1255, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הפרסומים 3834, התשנ"א, עמ' 1092, 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' זקן השומרים, גוש 5510,   
ח"ח 89 )לשעבר גוש 6321, חלקה 43(, בשטח של 725 מ"ר; 

הייעוד: דרך.

כ"ט בשבט התשפ"ב )31 בינואר 2022(
)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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' ג/17822, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6377, 
התשע"ב, עמ' 2589, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה לב הגליל )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
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

חטיבת קרקע בסח'נין, ששטחה 50,070, גוש 19237, ח"ח 14.  

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

חאתם דאוד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

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

הודעות בתי הדין הרבניים
בית הדין הרבני האזורי בירושלים

הודעות

להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין, בתיקים המפורטים להלן, 

בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

סבארי נעמה 05/03/2016 צבארי שלום 1348924/1

עובדיה משה חי 13/11/2021 עובדיה דוד 1348957/1

כאהן דניאל 10/10/2021 כהן ג'ילברט 
איז'ן

1349134/1

יחזקאל יפית 
רבקה

16/11/2021 יחזקאל בנימין 1349216/1

אביכזר טויטו 
נטלי נאוה

11/10/2021 אביכזר פלורי 1349380/1

אשכנזי שרה  26/07/2021 אשכנזי קלרה 1349568/1

בן לולו זיו יצחק 04/02/2019 בן לולו סיגל 1215052/2

קורייש דרור 03/12/2021 קוריש שמחה 1349625/1

כהן רונית 20/10/2021 כהן איתן 1349669/1

סלם אליהו 
ליאונל

25/08/2021 סלם רנה קליין 1349889/1

בלויא חנה 07/11/2021 בלויא יחזקאל 1350197/1

חזן דבה דבורה 
מטילדה יונה

04/07/2021 דבה פטריק 
אריק ניסים

1350318/1

פרידלנדר אליעזר 16/11/2021 פרידלנדר רילה 1350343/1

פרידמן יצחק 
מרדכי

25/09/2021 פרידמן נעכא 1350356/1

צנוירט חיה 17/10/1993 צנוירט יקותיאל 
שמואל

638083/3
 

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

רבינוביץ משה 
אליעזר

20/04/2021 רבינוביץ 
לאופולד וולף

1356589/1

שמאי אפרת 
משאלה

01/01/1992 שמאי שלום 631034/4

דיסלדורף פרידה 04/10/2021 דיסלדורף נתן 1357162/1

דיקר רעיסה 27/12/2021 קויפמן אנה 1356655/1

בן אהרון רוני 04/12/2021 יפה אלון 1356719/1

לוי אצילה 26/12/2021 לוי יהודה 1357007/1

מרק נרקיס 22/01/2022 מרק אלאנורה 1357219/1

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(

                                                 משה ביטון, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באשקלון
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

בוזגלו אסטלה 10/11/2021 בוזגלו דוד 1341998/2

עמר מאור 18/07/2021 בן דוד פני 1342464/2

חכמון גבריאל 19/11/2012 חכמון חנה 1353678/1

גואטה ברטה 17/12/1988 גואטה מקס 1354126/1

ריומין נונה 08/05/2014 ריומין פיוטר 1356590/1

שלום אהובה 26/12/2021 שלום אריה 1357316/1

כליפי ציון 28/09/2021 כליפי עידה 1355143/1

איצקביץ' בוריס 05/04/2019 איצקביץ' דינה 1355923/1

שושן אליהו 01/03/2012 שושן אלברט 1356015/1

שושן אליהו 21/12/2021 שושן רחל 1356033/1

ריומין נונה 04/04/2009 קוגן אספיר 1356586/1

בן גיגי חיים )זאן 
לוק(

15/02/2021 בן גיגי יהודה 1356707/1

גילבורט גלינה 21/01/2010 גילבורט בוריס 1357325/1

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(

                                             עקיבא צדקיהו, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי בצפת
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חורי דורון 29/11/2021 חורי ששי 1353512/1

גרידיש משה 23/04/2020 גרידיש טוני 1354507/1

ארד שלי 31/12/2021 אלבז יוסף 1355357/1

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

זייבלד שמואל 
יצחק

22/10/2021 זייבלד מרדכי 1352060/1

קליין אבלין 22/10/2021 שווארץ דוד 1352734/1

אילוז יצחק 28/11/2021 אילוז סילביה 1351808/1

בנימין בצלאל 
יעקב

23/08/2021 בנימין אליהו 1351852/1

כהן משה 13/10/2020 כהן מרים 756949/2

ניסן אפרים מנשה 07/08/2021 ניסן עליזה 1351778/1

סימנוביץ דניאל 
אהרן

25/11/2021 מנובלה קטרינה 
רבקה

1352322/1

פנחס חיים יוסף 30/08/2021 פנחס שולמית 1353014/1

אליהו בניהו 20/11/2021 אליהו יעקב 1352742/1

קלאגסבאלד רחל 
לאה

30/04/2021 קלאגסבאלד 
שמואל

1316974/2

רזלן אנג'ל  25/04/2021 רזלן פנחס 1350479/1

נאקי יצחק חיים 30/11/2021 נאקי יהודא 
אליהו

1350641/1

אמיתי אמנון 12/11/2021 אמיתי שלמה 1351228/1

קורן שרה 31/10/2021 קורן פזית 1351543/1

בר-דוד אשר 07/11/2021 בר-דוד בינה 1351568/1

רוס סול 27/11/2020 כהן אסטרלה 1351663/1

ויזמן משה 04/10/2021 ויזמן עליזה 1352109/1

לובצ'יק אברהם 10/07/2021 ליובציק יעקב 1352335/1

זרביב מרגלית 09/08/2021 זרביב יצחק 1353188/1

פרידמן מינה 22/11/2021 פרידמן סנדר 
יהושע

1353761/1

שוהם מירה 22/04/2021 שוהם חיאל 1353968/1

ניסן נחמן יעקב 20/10/2021 ניסן פריבה 1353987/1

ויסברג משה 14/12/2021 ויסברג מרים 1354017/1

אוהב ציון יפה 29/09/2021 אוהב ציון 
מתתיהו

1354245/1

כוכב רחל פנינה 19/10/2021 גונדרסהיימר 
ארנסט

1354293/1

יזדי יפה 17/09/2021 מדר רבקה 1354452/1

אריאל חדוה 19/12/2021 ולדמן אליעזר 
ליאונרד

642555/2

שאער נעמי 30/10/2021 שאער שאול 
דוד

1354813/1

בריינס ניסן יצחק 18/12/2021 יוליארד מרים 1355653/1

רובינשטיין-אורזל 
תרצה

01/01/2022 רובינשטיין-
אורזל צפורה 

שלומציון

1355715/1

סקורניק שמואל 
עמנואל

06/01/2021 סקורניק אהרן 1355745/1

סקורניק שמואל 
עמנואל

12/07/2008 סקורניק אסתר 1355751/1
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שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

נזיר סלמאן הנו 13/11/2021 סלמאן נאיף הנו  165/2022

עומרי סמיר אבו 
עיסא

26/09/2020 סמיר יוסף אבו 
עיסא 

170/2022

ראיק אחמד פלאח  18/04/2021 סברדג' סעיד 
פלאח

171/2022

סלים מוחמד אבו 
ג'נב 

25/02/2019 מוחמד רשראש 
אבו ג'נב 

175/2022

ג' באדר א' התשפ"ב )4 בפברואר 2022(

                                                אחסאן חלבי, קאדי מדהב

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

תחסין קאסם 
עוידאת

15/08/2021 סמיה קאסם 
עוידאת

11/2022

רנדה חסיב 
מחמוד 

11/11/2021 סולימאן מוהנא 
מחמוד

12/2022

סלימה אסמאעיל 
אבו ג'בל

14/03/2007 תאופיק חמד 
אבו ג'בל 

13/2022

יוסף אחמד מונדר  21/03/1995 אחמד יוסף 
מונדר

15/2022

סמירה סאלח 
גאנם 

22/12/2021 יאסר קאסם 
גאנם 

185/2022

הודא עקל 
אבראהים

27/12/2021 מוחמד דאהש 
אבראהים

188/2022

אמירה נסיב 
מוראד 

20/07/2021 נסיב תאופיק 
פארס 

194/2022

האיל ריזק כיוף 25/06/2015 ריזק האיל כיוף 208/2022

יריב סאלח 
מקלדה 

09/09/2019 פאטמה סלים 
מקלדה 

209/2022

מוחמד חסן 
תכתוכ

05/09/2018 חסן מוחמד 
תכתוכ

214/2022

נבילה אבראהים 
פרהוד 

14/12/2021 ג'מאל פרהוד 
פרהוד

215/2022

נהילה סלמאן 
רבאח

19/07/2020 סלמאן יוסף 
רבאח 

228/2022

עזאת פארס 
אסעד 

27/12/2021 שפיקה סאלח 
אסעד 

230/2022

עאדל מוהנא נג'ם 25/10/2021 נדא עבדאללה 
אסעד 

231/2022

י' באדר א' התשפ"ב )11 בפברואר 2022(

                                                כמאל קבלאן, קאדי מדהב

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

גולדשמיד מנחם 
מענדל שמעון

11/12/2021 גולדשמיד 
יחיאל צבי

1355447/1

בוכריס פרי 18/07/2016 בוכריס עליזה 1355699/1

נעים עדן 10/08/2021 נעים רימונדה 1355794/1

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(

                                         נפתלי אלמשעלי, המזכיר הראשי

בית הדין הרבני האזורי באריאל
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

חברוני דבורה 
חנה

12/10/2021 גולדשטיין 
יהודית

1353524/1

בנסיאנו אהרון 03/02/2019 בנסיאנו יעקב 
אדוארד

1355189/1

לוי משה 20/12/2021 לוי אליס 1355708/1

מעודה הראל 13/10/2021 מעודה מלאכי 1356548/1

ששון משה 
כוכבה

23/12/2021 בן ברוך יוסף 1356841/1

ל' בשבט התשפ"ב )1 בפברואר 2022(

                                                 צבי מוראד, המזכיר הראשי

בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן
הודעות

המפורטים  בתיקים  הדין,  לבתי  הוגשו  כי  ידוע  להווי 
להלן, בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש
תאריך 
פטירה שם המנוח מס' תיק

ג'ואד תאופיק 
אבו סאלח 

18/08/2021 יאקות כנג' אבו 
סאלח 

304/2021

אוסאמה עקאב 
מוגרבי

29/07/1990 עקאב חסן 
מוגרבי

5/2022

עאידה מופיד 
שומרי 

30/05/2020 פהד סאלח 
שומרי 

137/2022

אמל מוחמד אבו 
חיה 

12/12/2021 מוחמד 
עבדאללה אבו 

חיה 

142/2022

חמד סעיד רבאח  18/11/2021 סעיד חמד 
רבאח

147/2022

אסיה סאלח עזאם  31/07/2021 ח'יר קופטאן 
חלבי 

152/2022
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בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי מרכז

פר"ק 34044-02-22

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

מ.ס. צעירי שיכון המזרח, ע"ר  ובעניין פירוק העמותה 
,58-041882-0

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.2.2022 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.3.2022, בשעה 9.30.

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

למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.14.2.2022

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

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 14.4.2022.

טובה פריש, עו"ד  

מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  
                                                       רשות התאגידים

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

אגודה  יובל  כפר  מושב   - הטלה  לולי  איחוד  האגודה:  שם   )1(
שיתופית חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-006722-3.  
המען: ד"נ גליל עליון.  

תאריך רישום: י' בשבט התשפ"ב )12 בינואר 2022(.  
סוג ראשי: חקלאית.  

שם האגודה: אתנחתא בשדה נחום אגודה שיתופית חקלאית   )2(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006723-1.  
המען: ד"נ עמק המעיינות.  

תאריך רישום: י"א בשבט התשפ"ב )13 בינואר 2022(.  
סוג ראשי: חקלאית.  

שם האגודה: שום ישראלי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ.  )3(
מס' האגודה: 57-006724-9.  

המען: ד"נ בית אורן.  
תאריך רישום: י"א בשבט התשפ"ב )13 בינואר 2022(.  

סוג ראשי: חקלאית.  
י"א בשבט התשפ"ב )13 בינואר 2022(

אהוד אמיתי  
עוזר רשמת האגודות השיתופיות  

הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית )כתובת, 
שם הנאמןאצל(

הברזל 31 תל אביב אצל אשקלוני שם טוב 51313786927/03/202210:00הסטה ישראל בע"מ
שמי

אשקלוני שם 
טוב שמי

שכונת עאסלה מספר 10, עראבה אצל יוסף 51566895227/03/202210:00אי נ.ת מדיה בע"מ
עאסלה

יוסף עאסלה

מרכז רפואי מדיקל אור 
- צפון )1992( בע"מ

רח' חטיבת עודד 3, חדרה אצל ניסים 51170665727/03/202210:00
עובדיה

ניסים עובדיה

מרכז רפואי מדיקל - 
אור בע"מ

רח' חטיבת עודד 3, חדרה אצל ניסים 51146002427/03/202210:00
עובדיה

ניסים עובדיה

ישראלי ליאתדרך קנדה 26 א , יבנה אצל ישראלי ליאת51334653627/03/202210:00ענק הנעל בע"מ

מוחמד שוויקי מור 20/4 חיפה אצל עו''ד בילאל סביחאת51463579628/03/202210:00פרח עבודות גבס בע"מ

כהן מיכאלהרב גרשונוביץ 38 נתיבות אצל כהן מיכאל51235745030/03/202210:00מ.א. קונטר סחר בע"מ

פרו ריידינג - הדרכת דו 
גלגלי בע"מ

לוין כפירהדגלים 13 כפר סירקין אצל לוין כפיר51412568130/03/202210:00

בוכריס שרוןעפרה חזה 3 רמלה אצל בוכריס שרון51459071030/03/202210:00אס אנד אמ פסגות בע"מ

י.נ. נעמן אחזקות מבנים 
בע"מ

נעמן יוסףרוטשילד 1 קיסריה אצל  נעמן יוסף51318105730/03/202210:00
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית )כתובת, 
שם הנאמןאצל(

ארגו הנדסה ותשתיות 
בע"מ

גידלביץ' ולריהנגיד 39 חולון אצל גידלביץ' ולרי51395106130/03/202210:00

רב אשי 11 תל אביב אצל מנהל פלג אסתר 51454487330/03/202210:00לב פלג בע"מ
כהן

פלג אסתר כהן

טוקר אמירגאולה 9 כפר סבא אצל טוקר אמיר51505681030/03/202210:00סרביטו בע"מ

נועם - חברה ליבוא, 
יצוא ויזום עסקי בע"מ

שושנה ריימונדרקם 35 ירושלים אצל שושנה ריימונד51447744730/03/202210:00

נוריאל דניהשופטים 31 הרצליה אצל נוריאל דני51341015930/03/202210:00נה-נה 1009 בע"מ

בי.אל. אס שרותי פחחות 
צבע בע"מ

בלס חיהרצל 12 יבנה אצל בלס חי51416427630/03/202210:00

אם.אר.או שירותים 
מתקדמים בע"מ

זוהר שמואלהתומר 41 זכרון יעקב אצל  זוהר שמואל51396543430/03/202210:00

מרפאת חסדי השם 
בע"מ

דמשק אליעזר 3 בני ברק אצל ויינר 51410665727/03/202210:00
אלכסנדר סנדר

ויינר אלכסנדר 
סנדר

י.ל. פרץ 6 תל אביב-יפו אצל עו''ד יוסף 51474595901/04/202210:00מאורות ש.י.ל. בע"מ
לוי

עו''ד יוסף לוי

מ.מ.ה. מזכרות מעיר 
הבשורה בע"מ

רח' פאולוס השישי 134 נצרת קומה 51357470715/04/202214:00
ראשונה אצל עו''ד תמים שהאב

עו''ד תמים 
שהאב 

כל אגזוז ומכונאות 
כללית בע"מ

רח' הבנים 14 אשדוד במשרד עו''ד דוד 51286905803/04/202213:00
אביטל

אביטל דוד

אמ אס איי טכנולוגיות 5 
ג'י בע"מ

רח' מנחם בגין 132 תל אביב במשרד עו''ד 51275050614/04/202212:00
גרוס ושו''ת

קנטור סטיבן

יהודה אסוליןמשעול גיל 7 כפר סבא אצל יהודה אסולין51181311527/03/202210:00א. ר. ב. ב. בע"מ

אורגד נדל"ן בינלאומי 
בע"מ

אורגד יצחקהמלאכה 6 לוד אצל אורגד יצחק51273582027/03/202210:00

משה שטריתהחשמונאים 29 טבריה אצל משה שטרית51296357027/03/202210:00"אש מפיצי גז" בע"מ

כל חלק רהט, חברה 
לשיווק ויבוא חלקי 

חילוף והפעלת תחנות 
דלק בע"מ

רהט 1, רהט שכונה 4 בית 24 אצל אבו 51152582627/03/202210:00
פריח אחמד

אבו פריח אחמד

מסחר בינלאומי חופשי 
א.א. בע"מ

אלמגור אלוןפארן 1 אורנית אצל אלמגור אלון51279440527/03/202210:00

מאיר זיו צביציפורי 447 מבוא בית''ר אצל מאיר זיו צבי51142354327/03/202210:00עמית את מאיר בע"מ

עזריה 1, עזריה המייסדים 7 אצל בנישתי 51222850327/03/202210:00אלוף האווז בע"מ
שמעון

בנישתי שמעון

רח' דוד המלך 22 ירושלים במשרד 51388091431/03/202210:00פרו זי 92 בע"מ
אסמעיל ושות' עורכי דין

סעיד מועדי

אבישי פריזהכישור 49 חולון במשרדו של אבישי פריז51506295806/04/202215:00וורנטיר דיגיטל בע"מ

תאמר תלחמיהמגינים 58 חיפה אצל תאמר תלחמי51449953231/03/202212:00מוסך אבו גזאלה בע"מ

סינק בי פור 
אינטרנשיונל בע"מ

אבן גבירול 30 תל אביב אצל עו''ד ניצן 51409933207/04/202212:00
כרמל

עו''ד ניצן כרמל

רח' דרך מנחם בגין 150 תל אביב במשרד 51549046428/03/202210:30כץ פילמס בע"מ
גל און קפל שמואלי

קפל שמואלי קרן

ספוטלייט מחקרים 
דיגיטליים בע"מ

יהודה המכבי 33 תל אביב-יפו אצל גיל 51560646501/04/202210:00
דיקמן

גיל דיקמן

צביקה גרוסבגין 5 יהוד 5647803 אצל צביקה גרוס51333948131/03/202214:00דציבל בע"מ




