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הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע 
פעולות סיוע 

לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ 
הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום 

השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם 
חולים )הוראת שעה(, התש"ף-2020

בהתאם לסעיפים 3)א( ו–)ב( לחוק הסמכת שירות הביטחון 
נגיף  התפשטות  לצמצום  הלאומי  במאמץ  לסייע  הכללי 
הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור 
מי שהיו במגע קרוב עם חולים )הוראת שעה(, התש"ף-12020  
חוות  בסיס  על  הממשלה,  ששוכנעה  לאחר  החוק(,   - )להלן 
דעת אפידמיולוגית שהונחה לפניה, כי בשל חשש להתפשטות 
רחבת היקף של המחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה החדש 
בשירות  בהסתייעות  וממשי  מיידי  צורך  מתקיים  עדיין 
הביטחון הכללי )להלן - השירות(, ולאחר ששוכנעה הממשלה 
בשירות,  להסתייעות  מתאימה  חלופה  אין  הזו  בעת  גם  כי 
שהונחו  ולאחר  מהמחלה,  לציבור  הנשקף  לסיכון  לב  בשים 
בהמשך  הצורך  לבחינת  השרים  צוות  של  המלצותיו  לפניה 
חוות  השאר,   בין  לפניו,  שעמדה  לאחר  בשירות,  ההסתייעות 
דעת הרשות להגנת הפרטיות - הממשלה מכריזה על הסמכת 
והכול  לחוק,   5 בסעיף  כמפורט  סיוע  פעולות  לבצע  השירות 

לתכלית האמורה בסעיף 3)א( לחוק בלבד   

בהתאם לסעיף 3)ד( לחוק ובשים לב לכך שתוקף ההכרזה 
הנוכחית, שניתנה בהתאם לחוק, פוקע ביום ז' בשבט התשפ"א 
בשבט  ח'  מיום  בתוקפה  ההכרזה  תעמוד   ,)2021 בינואר   20(
 10( התשפ"א  בשבט  כ"ח  יום  עד   )2021 בינואר   21( התשפ"א 

בפברואר 2021(    

ו' בשבט התשפ"א )19 בינואר 2021(
)חמ 3-6101(                            בנימין נתניהו
       ראש הממשלה 

ס"ח התש"ף, עמ' 166 ועמ' 234   1

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
שהודעה  מי/360א,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2958, התשמ"ג, 
עמ' 2863, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הראל, 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
9131, התשפ"א, עמ' 256, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
של המועצה המקומית מבשרת ציון מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע במבשרת ציון, המזוהה כגוש 30366, חלקה 69,   
מגרש 69, לפי תכנית מי/360א, בשטח של 712 מ"ר 

ט' בטבת התשפ"א )24 בדצמבר 2020(
)חמ 3-4(                                        רונית מזר

                                    ממלאת מקום יושב ראש הוועדה
                              הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הראל

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
-0596106 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,251
הוועדה  בזה  מצהירה   ,4706 עמ'  התש"ף,   ,8719
לסעיף  בהתאם  מזרחי,  גליל  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -  )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 9201, התשפ"א, עמ' 995, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

דבוריה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

ח"ח 102, 125,  כגוש 15408,  המזוהה  בעילבון,  קרקע  חטיבת   
 144

כ"א בטבת התשפ"א )5 בינואר 2021(
)חמ 3-4(                                        שמעון )מוני( מעתוק

                                          ממלא מקום יושב ראש המועצה 
                                   המקומית לתכנון ולבנייה גליל מזרחי

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף    1
 ,257-0340950 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
7951, התשע"ט, עמ' 450, מצהירה בזה הוועדה המקומית 
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, בהתאם לסעיף 19 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 
כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס 
אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט 
הפרסומים 9153, התשפ"א, עמ' 447, תהיה לקניינה הגמור 
פרסום  מיום  כנא  כפר  המקומית  המועצה  של  והמוחלט 

הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

 ,63 ח"ח   ,17385 כגוש  המזוהה  כנא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
בשטח של 1,157 מ"ר; הייעוד: מיתקנים הנדסיים 

כ"ו בטבת התשפ"א )10 בינואר 2021(
)חמ 3-4(                                              חסין פרס

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

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
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