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 הארכת הכרזה על מצב חירום מיוחד בשל 
נגיף הקורונה

לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 
החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020 

מיוחדות  סמכויות  לחוק  3א)ה()1(  לסעיף  בהתאם 
שעה(,  )הוראת  החדש  הקורונה  נגיף  עם  להתמודדות 
התקיימו  כי  ששוכנעה  ולאחר  החוק(,   - )להלן  התש"ף-12020 
מאריכה  הממשלה  לחוק,  3א)א(  בסעיף  המפורטים  התנאים 
בזה את תוקפה של ההכרזה על מצב חירום מיוחד בשל נגיף 
 7( התשפ"א  בתשרי  י"ט  מיום  ימים,   7 של  לתקופה  הקורונה 
באוקטובר 2020(, עד יום כ"ה בתשרי התשפ"א )13 באוקטובר 

  )2020

י"ח בתשרי התשפ"א )6 באוקטובר 2020(
)חמ 3-6124(                          בנימין נתניהו
    ראש הממשלה

ס"ח התש"ף, עמ' 266; התשפ"א, עמ' 38   1

הודעה על הסמכת פקחים עירוניים במועצה 
האזורית זבולון

לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

לייעול  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
)הוראת  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והפיקוח  האכיפה 
את  בזה  מסמיך  אני  החוק(,   - )להלן  התשע"א-12011  שעה( 
עובדי המועצה האזורית זבולון )להלן - המועצה(, יעקב אמיר 
לכך,  המתאימה  ההכשרה  את  קיבלו  אשר  רוסלנדר,  ואסף 
החוק,  לפי  הסמכויות  להם  נתונות  שיהיו  עירוניים  לפקחים 

לשם פיקוח על ביצוע חוקי העזר בתחום המועצה 
זו תעמוד בתוקפה כל עוד החוק יעמוד בתוקפו  הסמכה 

וכל עוד המוסמכים ישמשו בתפקידם 

י"ח באלול התש"ף )7 בספטמבר 2020( 
)חמ 3-4343-ה2(                            עמוס נצר

ראש המועצה האזורית זבולון   
ס"ח התשע"א, עמ' 1057   1

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/41/3, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2858, 
לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מוסרת   ,86 עמ'  התשמ"ג, 
ולבנייה כפר סבא )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  - הקרקע( דרושה 

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, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 
תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6426, ח"ח 278, שטח החלקה:   
5,067 מ"ר; שטח ההפקעה: בשלמות; הייעוד: דרך 

כ"ח באלול התש"ף )17 בספטמבר 2020(
)חמ 3-2(                                         רפי סער

ממלא מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________

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 לתכנית מס' כס/1/1/ג, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2199, 
התשל"ו, עמ' 1327, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה כפר סבא )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
 188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי  לצורך  - הקרקע( דרושה 

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, 
הוועדה  אל  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   60 בתוך  ישלח 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע 
תיאור הקרקע -   4

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6426 -  

שטח הפקעה במ"רשטח החלקה במ"רח"ח

בשלמות421,828

כ–1771,11952

כ–1781,12332

כ–30345210

הייעוד: דרך 

כ"ח באלול התש"ף )17 בספטמבר 2020(
)חמ 3-2(                                            רפי סער

       ממלא מקום יושב ראש הוועדה
__________        המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא

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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