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הודעה על מינוי חברה לרשות החשמל

מינוי ממלא מקום למפקח עבודה אזורי

לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו1996-

לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ,התשי"ד1954-

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף (22ב)( )3לחוק משק
החשמל ,התשנ"ו ,11996-החליטה הממשלה למנות ,לפי
הצעת שר האוצר ,את שני מנדל-לאופר לחברה ברשות
החשמל ,נציגת שר האוצר מקרב עובדי משרד האוצר.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב) ו–(ג) לחוק ארגון הפיקוח על
העבודה ,התשי"ד ,21954-אני ממנה את מפקח העבודה 3אורי קפלן
לממלא מקום מפקח עבודה אזורי לאזור ירושלים בהיעדרו של
מפקח עבודה אזורי קבוע לאזור ירושלים.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

תוקף המינוי לשנה או עד למינוי של קבע של מפקח עבודה
אזורי לאזור ירושלים ,לפי המוקדם שבהם.

י"ט באב התשפ"א ( 28ביולי )2021
(חמ )3-2713

1

1

שלום שלמה
מזכיר הממשלה
ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;208התשע"ו ,עמ' .83

ט"ו בטבת התשפ"ב ( 19בדצמבר )2021
(חמ -3-150ה)1

1

מינוי חברה לוועדה הבוחנת
לפי חוק הקאדים ,התשכ"א1961-

2

3

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2ב) לחוק הקאדים ,התשכ"א,11961-
אני ממנה את הנא מסאלחה לחברת הוועדה הבוחנת.

הארכת מינוי ממונים למועצה הדתית יהוד

תוקף המינוי לשלוש שנים.

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א1971-

ד' בכסלו התשפ"ב ( 8בנובמבר )2021
(חמ -3-260ה)5

1

אורנה ברביבאי
שרת הכלכלה והתעשייה
י"פ התשע"ז ,עמ'  ;1312התשע"ד ,עמ' .1738
ס"ח התשי"ד ,עמ'  ;202התשמ"ב ,עמ'  ;162י"פ התשע"ז,
עמ' .1312
י"פ התשע"ו ,עמ' .4770

גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;118התשע"ז ,עמ' .391

מינוי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון ,אני
מאריך 2בזה את מינויו של אלון גביזון ,שופט של בית משפט שלום,
לנשיא של בתי משפט השלום במחוז הדרום ,החל ביום כ"א בטבת
התשפ"ג ( 14בינואר  )2023עד יום ה' בשבט התשפ"ז ( 13בינואר
.)2027

בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת
היהודיים [נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני מאריך את
מינויו של יצחק מוסאי לממונה בעל סמכות הכרעה ,וכן אני
מאריך את יואב כהן ,2לממונה שאינו בעל סמכות הכרעה
למועצה הדתית יהוד.
תוקף המינוי עד יום כ"ז באדר א' התשפ"ב ( 23בפברואר
.)2022
י"ז בטבת התשפ"ב ( 21בדצמבר )2021
(חמ -3-140ה)4

1

2

מתן כהנא
השר לשירותי דת
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ'  ;143י"פ התשס"ח,
עמ' .1820
י"פ התשפ"א ,עמ' .3230

כ' בכסלו התשפ"ב ( 24בנובמבר )2021
(חמ -3-60ה)6

1
2

גדעון סער
שר המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשס"ז ,עמ' .382
י"פ התש"ף ,עמ' .4724

מינוי חברה למועצת שמאי המקרקעין

הסמכה
לפי תקנות הדרכונים ,התש"ם1980-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ג לתקנות הדרכונים ,התש"ם-
( 11980להלן  -התקנות) ,אני מסמיך לעניין התקנות המפורטות
בטור א' בטבלה שלהלן את בעלי התפקידים ברשות האוכלוסין
וההגירה (להלן  -רשות האוכלוסין ) כמפורט בטור ב' לצידו:

לפי חוק שמאי מקרקעין ,התשס"א2001-

מס'
סידורי

טור א'

טור ב'

התקנות

בעלי תפקידים

בתוקף סמכותי לפי סעיף (2א)( )3לחוק שמאי מקרקעין,
התשס"א ,12001-אני ממנה את מרים מרקוביץ ביטון ,חברת סגל
אקדמי של מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף האמור,
לחברה במועצת שמאי המקרקעין.

( )2סגן ראש מנהל אוכלוסין

ו' בכסלו התשפ"ב ( 10בנובמבר )2021
(חמ -3-972ה)1

( )3מנהל אגף א' (מרשם
וביומטרי) במטה מנהל
אוכלוסין

.1

6ג(ג)

תוקף המינוי לשלוש שנים.

גדעון סער
שר המשפטים
1

1

( )1ראש מינהל אוכלוסין

ק"ת התש"ם ,עמ' .1510

ס"ח התשס"א ,עמ' .436
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מס'
סידורי

טור א'

טור ב'

התקנות

בעלי תפקידים
( )4מנהל תחום ( מרשם
וביומטרי) במטה מינהל
אוכלוסין;
( )5מנהל תחום (מרשם
וביומטרי-חוץ) במטה מינהל
אוכלוסין;

( )26מרכז (ראש משמרת)
במינהל ביקורת גבולות;
( )27ראש ענף מתחקר גבול
במינהל ביקורת גבולות;

( )6מנהל תחום (רישום
לידות ופטירות) במטה מינהל
אוכלוסין;

( )28ראש ענף עליה במינהל
ביקורת גבולות

( )7ממונה מרשם ודרכונים
במטה מינהל אוכלוסין

( )29בקר גבול בכיר במינהל
ביקורת גבולות

( )9סגן ממונה מרשם
ודרכונים;
( )10ראש ענף (מרשם
ודרכונים) במטה מינהל
אוכלוסין;
( )11מרכז (מרשם וביומטרי);
( )12רכז בכיר (מרשם
וביומטרי);
( )13מנהל מרחב;
( )14מנהל תחום (מרשם
ואשרות);

.2

6ג(ו)

( )1ראש מינהל אוכלוסין;
( )2סגן ראש מינהל אוכלוסין;
( )3מנהל אגף א' (מרשם
וביומטרי) במטה מינהל
אוכלוסין;
( )4מנהל תחום ( מרשם
וביומטרי) במטה מינהל
אוכלוסין;
( )5מנהל תחום (מרשם
וביומטרי  -חוץ) במטה מינהל
אוכלוסין;

( )15מנהל לשכת אוכלוסין;

( )6מנהל תחום (רישום
לידות ופטירות) במטה מינהל
אוכלוסין

( )16סגן מנהל לשכת
אוכלוסין;

( )7ממונה מרשם ודרכונים
במטה מינהל אוכלוסין;

( )17מנהל לשכת משנה
במנהל אוכלוסין;

( )8ממונה (ביומטרי) במטה
מינהל אוכלוסין;

( )18ראש צוות ( מרשם מעמד
וקבלת קהל) בלשכת מינהל
אוכלוסין;

( )9סגן ממונה מרשם ודרכונים
במטה מינהל אוכלוסין;

( )19ראש מינהל ביקורת
גבולות;
( )20סגן ראש מינהל ביקורת
גבולות;

( )10ראש ענף (מרשם
ודרכונים) במטה מינהל
אוכלוסין;
( )11מנהל מרחב;
( )12מנהל תחום (מרשם
ואשרות);

( )21מנהל אשכול (נתב"ג)
במינהל ביקורת גבולות;

( )13מנהל לשכת אוכלוסין;

( )22מנהל אזור מעברים
במינהל ביקורת גבולות;

( )14סגן מנהל לשכת
אוכלוסין;

( )23סגן מנהל אשכול (ביקורת
גבולות) במינהל ביקורת
גבולות;

( )15מנהל לשכת משנה
במינהל אוכלוסין;

( )24מנהל מעבר (ביקורת
גבולות) במינהל ביקורת
גבולות;
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התקנות

( )25אחראי משמרת (ביקורת
גבולות) במינהל ביקורת
גבולות;

( )8ממונה (ביומטרי) במטה
מינהל אוכלוסין
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מס'
סידורי

טור א'

טור ב'
בעלי תפקידים

( )16ראש צוות (מרשם מעמד
וקבלת קהל) בלשכת מינהל
אוכלוסין;

2381

מס'
סידורי

טור א'

טור ב'

התקנות

בעלי תפקידים

מס'
סידורי

( )17ראש מנהל ביקורת
גבולות;
( )18סגן ראש מינהל ביקורת
גבולות;

( )37מרכז צוות (יציאה מרצון)
במינהל אכיפה וזרים.

( )20מנהל אזור מעברים
במינהל ביקורת גבולות;
( )21סגן מנהל אשכול (ביקורת
גבולות) במינהל ביקורת
גבולות;

הסמכה קודמת - 2בטלה.
ט"ז בטבת התשפ"ב ( 20בדצמבר )2021
(חמ -3-692ה)3
תומר נוסקוביץ
ראש רשות האוכלוסין וההגירה
2

( )23ראש מינהל אכיפה וזרים;
( )24סגן ראש מנהל אכיפה
וזרים;
( )25מנהל אגף א' (תכנון תאום
ובקרה) במינהל אכיפה וזרים;
( )26מנהל אגף א' (מרחב תל
אביב) במינהל אכיפה וזרים;
( )27מנהל אגף א (מרחב דרום)
במינהל אכיפה וזרים;
( )28מנהל אגף א (מרחב מרכז)
במינהל אכיפה וזרים;
( )29מנהל מרחב צפון (מינהל
אכיפה וזרים);
( )30מנהל אגף א' (זרוע
הרחקה) במינהל אכיפה וזרים;
( )31ממונה (תיאום פעילות
ומרכז שליטה) במינהל אכיפה
וזרים;
( )32מרכז צוות (משל"ט)
במינהל אכיפה וזרים;
( )33ממונה (תיאום טיסות
וקונסוליות) במינהל אכיפה
וזרים;
( )34ראש ענף (מפקח
הגירה) ,יחידת תיאום טיסות
וקונסוליות ,במינהל אכיפה
וזרים;
( )35ראש ענף (מתשאל) יחידת
תיאום טיסות וקונסוליות,
במינהל אכיפה וזרים;

י"פ התשע"ז ,עמ' .8404

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה

( )22מנהל מעבר (ביקורת
גבולות) במינהל ביקורת
גבולות;

לפי חוק הסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח על
כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע כי קבעתי אזורים נוספים
ושעות שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה; לפיכך,
ההודעה בדבר אזורים נוספים שבהם לא תחול החובה להחזיק
כלב ברצועה בתחומי עיריית ירושלים 2תתוקן כך שבסופה
יבוא:
"( )26אתר מגודר לשחרור כלבים בפארק העירוני ברח' דרך בית
לחם בכניסה לגן הפעמון במרכז העיר;
( )27אתר מגודר לשחרור כלבים בגינה ציבורית ברח' אריה
דולצ'ין על יד מסוף האוטובוסים בשכונת גבעת משואה".
ט"ו בטבת התשפ"ב ( 19בדצמבר )2021
משה ליאון
(חמ )3-3651
ראש עיריית ירושלים
 1ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
 2י"פ התשע"ד ,עמ'  ;772התשפ"א ,עמ' .212

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מליאת המועצה המקומית פרדס–חנה-כרכור ,בישיבתה
מיום י' בתמוז התש"ף ( 2ביולי  ,)2020את חיה בן צבי לחברת
ועדת הערר במקום נחום גנצ'רסקי ,2אשר חברותו בוועדה פקעה
עם בחירתו למליאת המועצה.
ה' בטבת התשפ"ב ( 9בדצמבר )2021
(חמ -3-265ה)1
הגר פרי-יגור
ראש המועצה המקומית
פרדס–חנה-כרכור
1
2

26/12/21

התקנות

( )36מנהל תחום (יציאה
מרצון) במינהל אכיפה וזרים;

( )19מנהל אשכול (נתב"ג)
במינהל ביקורת גבולות;

2 382

טור א'

טור ב'
בעלי תפקידים

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התשע"ט ,עמ' .7072
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הודעה על הארכת כהונת יושבת ראש
וחברת ועדת ערר

הודעה על מינוי מפקח בנושא כלבת
ופיקוח על כלבים

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

לפי חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו1985-

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
האריכה מועצת עיריית חדרה ,בישיבתה מיום כ"א בחשוון
התשפ"ב ( 27באוקטובר  ,)2021את תוקף כהונתה של יושבת ראש
וחברת ועדת הערר לענייני ארנונה ,עורכת הדין שרה פרזנטי מור
עד לתום תקופה של שמונה שנות כהונה.

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי צו שניתן מכוח סעיף
(5ב) לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו( 21985-להלן  -החוק),
מיניתי את עובד המועצה האזורית ברנר (להלן  -המועצה),
משה מזרחי למפקח בתחום המועצה לעניין אכיפת העבירות
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי
 כלבת ופיקוח על כלבים) ,התשס"ז ,32007-לאחר שקיבלהכשרה למילוי תפקידו כאמור בסעיף (5ב) לחוק.

י"ז בכסלו התשפ"ב ( 21בנובמבר )2021
(חמ -3-265ה)1

תוקפו של המינוי יהיה כל עוד עובד המועצה משמש
בתפקידו או עד ביטול המינוי ,לפי המוקדם שבהם.

צביקה גנדלמן
ראש עיריית חדרה
1
2

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252
י"פ התש"ף ,עמ' .7362

1

ט"ז בטבת התשפ"ב ( 20בדצמבר )2021
(חמ )3-1923
דורון שידלוב
ראש המועצה האזורית ברנר
1

הודעה על מינוי ועדת ערר

2

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-

3

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית לוד ,בישיבתה מיום י"ט בכסלו התשפ"ב
( 23בנובמבר  )2021את ועדת הערר לעניין החוק האמור בהרכב
שלהלן וזאת עד יום ז' בטבת התשפ"ג ( 31בדצמבר :)2022
עורך הדין רפאל שושן  -יושב ראש
רפי מידה  -חבר

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור
הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-בהתאם לתכנית מס' חפ,140/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בעיתון רשמי  ,482התרצ"ה,
תוס'  ,2עמ'  ,1057בהתאם לתכנית מס' חפ/229/ד ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2262התשל"ז,
עמ'  ,62ובהתאם להחלטת הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה ,בישיבתה מס'  ,2021024מיום  ,,1.9.2021מוסרת בזה
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה (להלן  -הוועדה),
בהתאם לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי
ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך דרך.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת 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 החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

מיכאל דעי  -חבר.
הודעות קודמות על מינויים לוועדת ערר לעניין החוק האמור
 בטלות.ח' בטבת התשפ"ב ( 12בדצמבר )2021
(חמ -3-265ה)1
יאיר רביבו
ראש עיריית לוד
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי יושב ראש לוועדת ערר לארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית אילת ,בישיבתה מיום ט' באייר התשפ"א
( 21באפריל  )2021את עורך הדין יצחק מויאל ליושב ראש ועדת
ערר לארנונה.
ט"ו בחשוון התשפ"ב ( 21באוקטובר )2021
(חמ -3-265ה)1
אלי לנקרי
ראש עיריית אילת
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

ילקוט הפרסומים  ,10088כ"ב בטבת התשפ"ב26.12.2021 ,
26/12/21

14:32

י"פ התשס"ח ,עמ .1018
ס"ח התשמ"ו ,עמ'  ;31התשס"ג ,עמ' .74
ק"ת התשס"ז ,עמ' .1126

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

3

2383

.4

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1097
התשכ"ד ,עמ'  ,1700מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה פתח תקווה (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בחיפה ,אזור תעשייה מפרץ חיפה ,רח' צבי
הרמן ,המזוהה כח"ח  10בגוש  11548ומסווגת לדרך.

י"ז בכסלו התשפ"ב ( 21בנובמבר )2021
(חמ )3-2
נחשון צוק
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה חיפה

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

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת 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 החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' -0449710
 ,355שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,8696התש"ף ,עמ'  ,3900מוסרת בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל (להלן  -הוועדה) ,בהתאם
לסעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),
( 21943להלן  -הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף 4
להלן (להלן  -הקרקע) דרושה לצורך ציבורי להרחבת דרך
והרחבת דרך משולבת.

.2

בכוונת המועצה המקומית רכסים לקנות חזקה בקרקע
האמורה ,ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה
למסור את חזקתו בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

המועצה המקומית רכסים מוכנה לשאת ולתת בדבר
רכישת 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 החזקה בה .התובע פיצויים בגין זכות
או טובת הנאה כלשהן בקרקע ,ישלח בתוך  60ימים מיום
פרסום הודעה זו אל הוועדה את טענותיו ,בצירוף מסמכים
להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' האר"י הקדוש ,גוש ,6402
ח"ח  ,8בשטח של  14מ"ר; הייעוד :דרך.
ד' בטבת התשפ"ב ( 8בדצמבר )2021
(חמ )3-2
רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' ממ,830/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2521
התשל"ט ,עמ'  ,1172מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראש העין (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

חטיבת קרקע ברכסים ,גוש  ,11144חלקה  ,435רצועה ברוחב
 1מ' בדרום החלקה ,בשטח של כ– 41.5מ"ר כמתואר
בתשריט; הייעוד :הרחבת דרך.
ט"ז בטבת התשפ"ב ( 20בדצמבר )2021
סמי מלול
(חמ )3-2
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת,593/
__________
1

 .3הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת 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 החזקה בה.
פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
התובע
__________
1
2
3

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2 384
26/12/21

ילקוט הפרסומים  ,10088כ"ב בטבת התשפ"ב26.12.2021 ,
14:32

שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,2732
התשמ"א ,עמ'  ,2315מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים  5ו–7
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.
.4

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בראש העין ,גוש  ,4272ח"ח  ,37בשטח של
כ– 130מ"ר; הייעוד :שביל.

ה' בטבת התשפ"ב ( 9בדצמבר )2021
(חמ )3-2
שלום בן משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת 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 החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' אפ,2000/
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,3760
התש"ן ,עמ'  ,2493מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראש העין (להלן  -הוועדה) ,בהתאם לסעיפים 5
ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן
 הפקודה) ,כי הקרקע המתוארת בסעיף  4להלן (להלן הקרקע) דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף 188לחוק התכנון והבנייה.

.2

בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה ,ועל כל
אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.

.3

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת 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 החזקה בה.
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,
ישלח בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה
את טענותיו ,בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

.4

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ברחובות ,המזוהה כגוש  ,3655ח"ח 532
(לשעבר ח"ח  ,)159 ,158בשטח של  74מ"ר; הייעוד :דרך.
א' בטבת התשפ"ב ( 5בדצמבר )2021
(חמ )3-2
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה רחובות
__________
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
 3ס"ח התשכ"ד ,עמ' .122
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס'  ,2316שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3958התשנ"ב,
עמ'  ,1326מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ירושלים ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצוכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,7820התשע"ו ,עמ'  ,7618תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית ירושלים מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע בראש העין ,בשטח של כ– 90מ"ר ,גוש ,4272
ח"ח  ;213הייעוד :דרך.
ה' בטבת התשפ"ב ( 9בדצמבר )2021
(חמ )3-2
שלום בן משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראש העין

חטיבת קרקע בירושלים ,שכ' עיסוויה ,רח' קסילה ,המזוהה
כשטח בין קואורדינטות אורך223.690-( 173.690-173.630 :
 223.630ברשת ישראל החדשה) ,לבין קואורדינטות רוחב:
 634.130-634.080( 134.130-134.080ברשת ישראל החדשה); סך
הכול שטח להפקעה כ– 1,254מ"ר ,הצבוע בצבע חום ומתוחם
בצבע חום כהה ,כמסומן בתשריט ההפקעה.

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה
לפי סעיפים  5ו– 7לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' רח,950/
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

ילקוט הפרסומים  ,10088כ"ב בטבת התשפ"ב26.12.2021 ,
26/12/21

14:32

__________
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307

2

ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32

2385

העתק תשריט ההפקעה ( )23/1065נמצא במשרדי האגף
לנכסי העירייה ,עיריית ירושלים ,וכל מעוניין רשאי לעיין בו
בשעות העבודה הרגילות.
ט"ז בטבת התשפ"ב ( 20בדצמבר )2021
(חמ )3-4
אליעזר ראוכברגר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ירושלים

 ,9825התשפ"א ,עמ'  ,10373תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בפתח תקווה ,רח' שלמה קפלנסקי ,גוש ,6371
ח"ח  ,232בשטח של  30.5מ"ר; הייעוד :דרך.

כ"ח בחשוון התשפ"ב ( 3בנובמבר )2021
(חמ )3-4
רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' מש"מ(61/גז) ,שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3627התשמ"ט,
עמ'  ,1824מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שדות דן ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,9809התשפ"א ,עמ'  ,10224תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של המועצה האזורית שדות דן מיום פרסום הודעה זו
ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -
חטיבת קרקע בזיתן ,ששטחה  9,113מ"ר ,המזוהה כגוש
 ,6841ח"ח ( 46/3לשעבר גוש .)3996

דוד יפרח
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה שדות דן
2

ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

2 386
המחיר  3.24שקלים חדשים
26/12/21

14:32

.1

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת ,2/1210/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2063התשל"ה,
עמ'  ,398מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח תקווה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
 ,9799התשפ"א ,עמ'  ,10136תהיה לקניינה הגמור והמוחלט
של  .מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

.2

תיאור הקרקע -

י"ד בחשוון התשפ"ב ( 20באוקטובר )2021
(חמ )3-4
רמי גרינברג
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקווה
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
___________________

 .1בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו– 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-ובהתאם לתכנית מס' פת ,5/179/שהודעה
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3126התשמ"ה,
עמ'  ,403מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
פתח תקווה ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות (רכישה
לצורכי ציבור)( 21943 ,להלן  -הפקודה) ,כי זכות החזקה
בקרקע המתוארת בסעיף  2להלן ,שביחס אליה פורסמה
הודעה לפי סעיפים  5ו– 7לפקודה בילקוט הפרסומים
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ' .307
 2ע"ר  ,1943תוס'  ,1עמ' .32
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לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור),1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

פתח תקווה ,רח' רמב"ם ,גוש  ,6379ח"ח  - 100בשטח של
 156מ"ר ,בייעוד :שצ"פ; בשטח של  14מ"ר ,בייעוד :דרך.

ט"ז בטבת התשפ"ב ( 20בדצמבר )2021
(חמ )3-4

1
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תיקון טעות דפוס
בהסמכה לפקח סביבתי והסמכה למסור הודעות תשלום
קנס לפי חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות
פקחים) ,התשס"ח ,2008-ולפי חוק סדר הדין הפלילי {נוסח
משולב] ,התשמ"ב ,1982-הנוגעת לאשכול נגב מזרחי,
שפורסמה בילקוט הפרסומים  ,10044התשפ"ב ,עמ' ,1924
במקום חתימת הגורם המסמיך בה צריך לבוא:
"בני ביטון
יושב ראש אשכול הנגב המזרחי"
(חמ )3-4029

ילקוט הפרסומים  ,10088כ"ב בטבת התשפ"ב26.12.2021 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

