
רשומות

קובץ התקנות
4 במאי 2021  9352 כ"ב באייר התשפ"א 

עמוד

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע ברכת רחובות, לפי 
תכנית מס' 414-0320655(, התשפ"א-2021                                                                                                   3076

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע ים ראש כרמל, לפי 
תכנית 304-0495671(, התשפ"א-2021                                                                                                          3076

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע הבטיחה, לפי תכנית 
מס' 219-0508648(, התשפ"א-2021                                                                                                               3077

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע גבעות גומר, לפי 
תכנית מס' 305/02/6(, התשפ"א-2021                                                                                                         3078

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי נחל רובין הרחבה, לפי 
תכנית בר/61(, התשפ"א-2021                                                                                                                      3079

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע גבעת את, לפי 
תכנית מס' 305/02/6(, התשפ"א-2021                                                                                                         3080

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע הר מירון הרחבה - 
נחל כזיב עליון, לפי תכנית ג/400(, התשפ"א-2021                                                                                    3081

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע תל חרקים, לפי 
תכנית מס' 305/02/6(, התשפ"א-2021                                                                                                         3082

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי תל בית מרשם, לפי 
תכנית מס' 305/02/6(, התשפ"א-2021                                                                                                         3082

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )גן לאומי מערות חזן, לפי תכנית 
מס' 305/02/6(, התשפ"א-2021                                                                                                                     3083

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )שמורת טבע גבעות גד הרחבה, 
לפי תכנית מס' 305/02/6(, התשפ"א-2021                                                                                                   3084

תיקון טעות
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 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)שמורת טבע ברכת רחובות, לפי תכנית מס' 414-0320655(, 

התשפ"א-2021

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
ואתרי  הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

בירוק,  צבוע   ,40 לכביש  וממערב  לרחובות  ממזרח  בתוספת,  המתואר  השטח   .1
 מקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקף בקו כחול, בתשריט מס' ש/מר/
התשפ"א בניסן  כ"ה  ביום  והחתום   1:1,250 מידה  בקנה  הערוך   ,414-0320655 

)7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
הוועדה  ובמשרדי  ברמלה  המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 
בימים  בהם  לעיין  רשאי  בדבר  המעוניין  וכל  רחובות,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

חלה  שבו  רחובות,  עיריית  של  השיפוט  שטח  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
תכנית מס' 414-0320655, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 7711, 
מיום ו' באדר התשע"ח )21 בפברואר 2018(, עמ' 5692, והוא כולל גוש וחלקות רישום 

קרקע אלה:

חלקות במלואן 57-46, 63-59, 87, 90;גוש 4414  -

חלקי חלקות 42, 58, 95-92.

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע ים ראש כרמל, לפי תכנית 304-0495671(, התשפ"א-2021

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
ואתרי  הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת, הנמצא בים התיכון, ממערב לחיפה בין מפרץ חיפה לשמורת   .1
שקמונה, צבוע בירוק, מקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקף בקו כחול, 
כ"ה  ביום  והחתום   1:12,500 מידה  בקנה  הערוך  ש/חפ/304-0495671,  מס'  בתשריט 

בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

אכרזה על 
שמורת טבע

הפקדת העתקי  
התשריט 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

אכרזה על 
שמורת טבע 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

04/05/2115:13



3077 קובץ התקנות 9352, כ"ב באייר התשפ"א, 4.5.2021 

בירושלים  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה בחיפה, וכל המעוניין בדבר 

רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של מחוז חיפה, שבו חלה תכנית 
מס' 304-0495671, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 8511, מיום 
י"ב בחשוון התש"ף )10 בנובמבר 2019(, עמ' 1130, והוא כולל גושים וחלקות רישום 

קרקע אלה:

חלקי חלקה 1;גוש 60030 -

חלקי חלקה 1;גוש 60031 -

חלקי חלקה 1;גוש 60032 -

חלקי חלקות 1, 2, 3;גוש 60035 -

חלקי חלקות 1, 2, 3.גוש 60036 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע הבטיחה, לפי תכנית מס' 219-0508648(, התשפ"א-2021

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
ואתרי  הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

בקווים  מקווקו  בירוק,  צבוע  הכנרת,  בצפון־מזרח  הנמצא  בתוספת,  המתואר  השטח   .1
אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקף בקו כחול, בתשריט מספר ש/צפ/219-0508648, 
הערוך בקנה מידה 1:5,000 והחתום ביום כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד שר 

הפנים, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון בנוף הגליל ובמשרדי הוועדות 
בהם  לעיין  רשאי  בדבר  המעוניין  וכל  הירדן,  ועמק  גולן  ולבנייה  לתכנון  המקומיות 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

גולן  האזוריות  המועצות  של  השיפוט  שטחי  בתחום  נמצא   1 בסעיף  האמור  השטח 
ועמק הירדן, שבהם חלה תכנית מס' 219-0508648, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה 
בילקוט הפרסומים  8555, מיום ג' בכסלו התש"ף )1 בדצמבר 2019(, עמ' 1798, והוא 

כולל גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

הפקדת  העתקי  
התשריט 

 אכרזה על
שמורת טבע 

הפקדת  העתקי  
התשריט

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1
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חלקי חלקות 10, 16, 20;גוש 13637 -

חלקות במלואן 8, 9; חלקי חלקות 3, 4, 7, 14, 16, 20;גוש 13638 -

חלקות במלואן 8, 12-10, 18; חלקי חלקות 4, 6, 7, 9, 13, 29, 31, 33;גוש 13639 -

חלקי חלקות 1, 2;גוש 15726 -

חלקי חלקה 2;גוש 200000 -

חלקי חלקה 6.גוש 201000 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע גבעות גומר, לפי תכנית מס' 305/02/6(, התשפ"א-2021

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
ואתרי  הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת, הנמצא במזרח לכיש שבדרום שפלת יהודה, מצפון ליישוב   .1
חום  בקו  ומוקף  ירוקים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  מקווקו  בירוק,  צבוע  שומריה, 
ומסומן "ד", בתשריט מס' ש/דר/305/02/6, הערוך בקנה מידה 1:25,000 והחתום ביום 

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה לכיש, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית לכיש, שבו 
הפרסומים   בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן   ,305/02/6 מס'  תכנית  חלה 
7467, מיום ט"ז באדר התשע"ז )14 במרס 2017(, עמ' 4359, והוא כולל גושים וחלקות 

רישום קרקע אלה:

חלקי חלקות 2, 8;גוש 3124 -

חלקי חלקות 2, 3, 6;גוש 3125 -

חלקות במלואן 7, 11, 12, 17; חלקי חלקות 3, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 21;גוש 3130 -

חלקי חלקות 6-1;גוש 3131 -

חלקי חלקות 1, 2, 7, 14;גוש 3132 -

חלקי חלקות 1, 2, 8, 28, 37, 40. גוש 3133 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

אכרזה על 
שמורת טבע 

הפקדת העתקי  
התשריט 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1
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 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי נחל רובין הרחבה, לפי תכנית בר/61(, התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי  
הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ולאחר 

שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

צבוע  התיכון,  הים  לחוף  פלמחים,  לקיבוץ  מצפון  הנמצא  בתוספת,  המתואר  השטח   .1
בתשריט  עבה,  חום  בקו  ומוקף  לבנים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  מקווקו  בירוק, 
התשפ"א בניסן  כ"ה  ביום  והחתום   1:5,000 מידה  בקנה  הערוך  ג/מר/בר/61,   מספר 

)7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא גן לאומי.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
הוועדה  ובמשרדי  ברמלה  המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי 
המרחבית לתכנון ולבנייה שורקות בגבעת ברנר, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1, נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית גן רווה, 
שבו חלה תכנית  בר/61, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 2293, 
מיום ט"ו בשבט התשל"ז )3 בפברואר 1977(, עמ' 756, והוא כולל גושים וחלקות רישום 

קרקע אלה:

חלקי חלקות 34-32;גוש 4074 -

חלקי חלקות 4-1;גוש 5245 -

חלקי חלקות 7, 8;גוש 5246 -

חלקי חלקה 17;גוש 5272 -

חלקה במלואה 22; חלקי חלקות 2, 20, 21, 23, 24, 41.גוש 5274 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

אכרזה על 
גן לאומי 

הפקדת העתקי  
התשריט 

04/05/2115:13
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע גבעת את, לפי תכנית מס' 305/02/6(, התשפ"א-2021

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
ואתרי  הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת, הנמצא במזרח לכיש, מצפון למושב אמציה, צבוע בירוק,   .1
בתשריט  "א",  ומסומן  חום  בקו  ומוקף  ירוקים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  מקווקו 
מספר ש/דר/305/02/6, הערוך בקנה מידה 1:25,000 והחתום ביום כ"ה בניסן התשפ"א 

)7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה לכיש, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית לכיש, שבו 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן   ,305/02/6 מס'  תכנית  חלה 
7467, מיום ט"ז באדר התשע"ז )14 במרס 2017(, עמ' 4359, והוא כולל גושים וחלקות 

רישום קרקע אלה:

חלקי חלקה 14;גוש 3118 -

חלקי חלקות 6-3;גוש 3119 -

חלקי חלקות 1, 4;גוש 3120 -

חלקות במלואן 7, 18; חלקי חלקות 1 - 3, 6, 8, 9, 11, 13, גוש 3121 -
;24 ,23 ,19 ,15

חלקי חלקות 3, 5, 8;גוש 34186 -

חלקי חלקות 3-1;גוש 34194 -

חלקי חלקות 3-1.גוש 34195 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

אכרזה על 
שמורת טבע 

הפקדת העתקי  
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע הר מירון הרחבה - נחל כזיב עליון, לפי תכנית ג/400(, 

התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי  
הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ולאחר 

שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

מירון,  הר  לשמורת  ובהמשך  חורפיש  ליישוב  ממערב  בתוספת,  המתואר  השטח   .1
 צבוע בירוק, מקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקף בקו חום, בתשריט
התשפ"א בניסן  כ"ה  ביום  והחתום   1:10,000 מידה  בקנה  הערוך  ש/צפ/ג/400,   מס' 

)7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון בנוף הגליל ובמשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל במעונה, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית מעלה יוסף, 
שבו חלה תכנית מס' ג/400, שניתן לה תוקף בהודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 
1320, מיום כ"ג בטבת התשכ"ז )5 בינואר 1967(, עמ' 660, והוא כולל גושים וחלקות 

רישום קרקע אלה:

חלקות במלואן 1, 2, 4, 5, 7, 14, 15; חלקי חלקות 6, 8, 13-10, 16;גוש 19631 -

חלקות במלואן 33-20, 40, 41; חלקי חלקות 1, 19, 34, 42;גוש 19634 -

חלקה במלואה 39; חלקי חלקות 16, 26, 36;גוש 19720 -

חלקי חלקות 4, 9;גוש 19726 -

חלקי חלקה 3;גוש 19901 -

חלקי חלקה 1;גוש 19902 -

חלקות במלואן 10-8, 12; חלקי חלקות 5, 7, 11, 18, 19, 21, 24, 26, גוש 19903 -
;30 ,27

חלקי חלקות 1, 9, 10, 15.גוש 19909 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

אכרזה על 
שמורת טבע 
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אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע תל חרקים, לפי תכנית מס' 305/02/6(, התשפ"א-2021

ואתרי   לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ולאחר 

שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת, הנמצא במזרח לכיש שבדרום שפלת יהודה, מדרום למושב   .1
חום  בקו  ומוקף  ירוקים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  מקווקו  בירוק,  צבוע  לכיש, 
ומסומן "ג", בתשריט מס' ש/דר/305/02/6, הערוך בקנה מידה 1:25,000 והחתום ביום 

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה לכיש, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית לכיש, שבו 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן   ,305/02/6 מס'  תכנית  חלה 
7467, מיום ט"ז באדר התשע"ז )14 במרס 2017(, עמ' 4359, והוא כולל גושים וחלקות 

רישום קרקע אלה:

חלקי חלקה 11;גוש 3111 -

חלקי חלקות 6-2, 12-10;גוש 3116 -

חלקי חלקות 2, 18, 22;גוש 3117 -

חלקי חלקות 1, 4;גוש 3125 -

חלקי חלקות 1, 5, 7;גוש 3127 -

חלקי חלקות 4, 11, 19. גוש 3128 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי תל בית מרשם, לפי תכנית מס' 305/02/6(, התשפ"א-2021

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
ואתרי  הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת, הנמצא במזרח לכיש שבדרום שפלת יהודה, משני צדיו של   .1
כביש 358, צבוע בתכלת, מקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים לבנים ומוקף בקו חום 

אכרזה על 
גן לאומי

אכרזה על 
שמורת טבע 

הפקדת העתקי  
התשריט 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1
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ומסומן "ו", בתשריט מספר ש/דר/305/02/6, הערוך בקנה מידה 1:25,000 והחתום ביום 
כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא גן לאומי.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה לכיש, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית לכיש, שבו 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן   ,305/02/6 מס'  תכנית  חלה 
7467, מיום ט"ז באדר התשע"ז )14 במרס 2017(, עמ' 4359, והוא כולל גושים וחלקות 

רישום קרקע אלה:

חלקי חלקות 435, 442, 450-447;גוש 3124 -

חלקי חלקות 2, 3.גוש 3132 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

 אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה
)גן לאומי מערות חזן, לפי תכנית מס' 305/02/6(, התשפ"א-2021

לאומיים  אתרים  טבע,  שמורות  לאומיים,  גנים  לחוק   22 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה 
ולאחר שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת, הנמצא במזרח לכיש שבדרום שפלת יהודה, מדרום למושב   .1
חום  בקו  ומוקף  לבנים  ומצולבים  אלכסוניים  בקווים  מקווקו  בתכלת,  צבוע  אמציה, 
ומסומן ה, בתשריט מספר ש/דר/305/02/6, הערוך בקנה מידה 1:25,000 והחתום ביום 

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא גן לאומי.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה לכיש, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית לכיש, שבו 
הפרסומים  בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן   ,305/02/6 מס'  תכנית  חלה 
7467, מיום ט"ז באדר התשע"ז )14 במרס 2017(, עמ' 4359, והוא כולל גושים וחלקות 

רישום קרקע אלה:

אכרזה על 
גן לאומי

הפקדת העתקי  
התשריט 

הפקדת העתקי  
התשריט 
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חלקי חלקות 1, 7, 8, 16, 21;גוש 3117 -

חלקי חלקה 13;גוש 3118 -

חלקה במלואה 3; חלקי חלקות 1, 2, 26, 27, 42, 53;גוש 3122 -

חלקי חלקה 9.גוש 3123 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה 
)שמורת טבע גבעות גד הרחבה, לפי תכנית מס' 305/02/6(, 

התשפ"א-2021
בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי  
הנצחה, התשנ"ח-11998 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ולאחר 

שהתקיימו כל התנאים כאמור בסעיף 22)ב()1(, )2(, )4( ו–)5( לחוק, אני מכריז לאמור:

השטח המתואר בתוספת, הנמצא במזרח לכיש שבדרום שפלת יהודה, בין מושב לכיש   .1
למושב אמציה, צבוע בירוק, מקווקו בקווים אלכסוניים ומצולבים ירוקים ומוקף בקו 
חום ומסומן "ב", בתשריט מס' ש/דר/305/02/6, הערוך בקנה מידה 1:25,000 והחתום 

ביום כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021( ביד שר הפנים, הוא שמורת טבע.

בירושלים,  התכנון  מינהל  במשרדי  מופקדים   ,1 בסעיף  האמור  מהתשריט  העתקים   .2
במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום בבאר שבע ובמשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה לכיש, וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בהם בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

תוספת
)סעיף 1(

השטח האמור בסעיף 1 נמצא בתחום שטח השיפוט של המועצה האזורית לכיש, שבו 
הפרסומים   בילקוט  שפורסמה  בהודעה  תוקף  לה  שניתן   ,305/02/6 מס'  תכנית  חלה 
7467, מיום ט"ז באדר התשע"ז )14 במרס 2017(, עמ' 4359, והוא כולל גושים וחלקות 

רישום קרקע אלה:

חלקי חלקות 1, 2, 5.גוש 3118 -

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-650(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים   

אכרזה על 
שמורת טבע 

הפקדת העתקי  
התשריט 

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1
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תיקון טעות

בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( )תיקון(, התשפ"א-2021, שפורסמו בקובץ 
התקנות 9064, התשפ"א, עמ' 1408, בתקנה 20, בתקנה 23א)א( המובאת בה, במקום "יהיה 

כל חבריה" צריך להיות "הוא שניים מחבריה, וביניהם יושב ראש הוועדה".

)חמ 3-483-ת2(
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