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ילקוט הפרסומים 9554, י' באייר התשפ"א, 22.4.2021  5072

מינוי
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

הנוטריונים,  לחוק  45)א(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ו-11976, אני ממנה בזה את עובדי מערכת בתי המשפט 

שלהלן לאמת חתימת נוטריון:

הילה חדד לימור חגית דנון  

אורטל שמה שמואל סמי לאון  

אסתר דהן טליה דזירה חדד  

חן גלבוע מעין דניאל שער  

מיכל אשורי אתי אסתר חזן  

נועה לוי ענבר קהימקר  

שירן בן זקן שרון כהן  

מזל מזרחי מרינה סמולקין  

מיטל חסון ציפי בילבי חסון  

סיסיאי רן טדסה קארין משולמי  

מרדכי עיון גזית לימור מויאל  

סיגל טרונך כרמית אליהו  

עקיבא מגור גלעדי דסה  

רוחמה סופיה שאבי אלה רומנו-לאל  

גלית מגליד ספיר לוי  

אלינור צור קרן דוד  

בת שבע מוראי אורית כהן  

אושרה חביב. שרית תמאם  

משמשים  העובדים  עוד  כל  אלה  מינויים  של  תוקפם 
בתפקידם במערכת בתי המשפט.

כ"ו בשבט התשפ"א )8 בפברואר 2021(
)חמ 3-165-ה1(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

ס"ח התשל"ו, עמ' 196; התשמ"ט, עמ' 47.  1

שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לעניין סדרי דין
לפי חוק הסעד )סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים(, 

התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסעד )סדרי דין בענייני 
את  משנה  אני  התשט"ו-11955,  ונעדרים(,  נפש  חולי  קטינים, 
שבמקום  כך   ,214964 רישום  מס'  יהושע,  בר  ליזי  של  מינויה 

"עיריית הוד השרון" יבוא "עיריית נתניה".

א' באייר התשפ"א )13 באפריל 2021(
)חמ 3-143(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
ס"ח התשט"ו, עמ' 126; התשע"א, עמ' 74.  1

י"פ התש"ף, עמ' 8434.  2

הודעה על עדכון סכומי עיצום כספי
לפי חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016

אשראי,  נתוני  לחוק  98)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, אני מודיע כי עקב שינוי המדד 
2020 לעומת המדד שפורסם בחודש  שפורסם בחודש דצמבר 
כאמור  הכספיים  העיצומים  סכומי  התעדכנו   ,2019 דצמבר 
בסעיפים 91 ו–92)א( לחוק, מיום י"ז בטבת התשפ"א )1 בינואר 

2021(, והם כלהלן:

"הסכום הבסיסי" כהגדרתו בסעיף 91 -   )1(

לעניין לשכת אשראי, לשכת מידע על עוסקים, מקור  )א( 
מידע המעביר מידע למאגר ומשתמש בנתוני אשראי 

לפי פסקה )1( - 199,420 שקלים חדשים;

 9,970  -  )2( פסקה  לפי  בתמורה  כוח  מיופה  לעניין  )ב( 
שקלים   49,850  - תאגיד  הוא  ואם  חדשים,  שקלים 

חדשים;

עיצום כספי בשל הפרת הוראה לפי סעיף 92)א( - 49,850   )2(
שקלים חדשים.

ח' באייר התשפ"א )21 במרס 2021(
 )חמ 3-8595(                                                                                   

                                                        אייל חדד
                                        הממונה על שיתוף בנתוני אשראי

ס"ח התשע"ו, עמ' 838; י"פ התש"ף, עמ' 5544.  1

  

הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

הרשויות  לחוק   5 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשל"ו-11976,  כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות 
מינתה מליאת מועצת כפר שמריהו, בישיבתה מיום י"ח באדר 
)2 במרס 2021(, את עורכת הדין אורנה לרר פדהצור  התשפ"א 
שמואל  במקום  האמור,  החוק  לעניין  ערר  ועדת  ראש  ליושבת 

בן טובים2.

של  מקומם  לממלא  טובים  בן  שמואל  ימונה  כך,  על  נוסף 
לפי  בנימיני,  חיים  או  פיין  מלקולם  הדין  עורך  הוועדה  חברי 

הצורך.

ו' באייר התשפ"א )18 באפריל 2021(
)חמ 3-265-ה1(

סרג' קורשיא  
ראש המועצה המקומית   

   כפר שמריהו
ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 13259.  2

 תמצית תקציב רגיל של עיריית באר שבע
 לשנת הכספים 2021 - עירייה איתנה

לפי פקודת העיריות

)להלן  העיריות1  לפקודת   209 לסעיף  בהתאם  מודיע,  אני 
לפקודה,  206)ב(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הפקודה(,   -
אישרה מועצת עיריית באר שבע את תקציבה הרגיל לשנת 2021, 

שתמציתו להלן:
__________

1  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ד, עמ' 296.
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5073 ילקוט הפרסומים 9554, י' באייר התשפ"א, 22.4.2021 

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
220,000,000הנחות בארנונה

       -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
1,860,622,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

58,000,000הוצאה מותנה
1,918,622,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

כ"ו בניסן התשפ"א )8 באפריל 2021(
)חמ 3-360-ה1(

רוביק דנילוביץ'  
ראש עיריית באר שבע  

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'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  בש/במ/138, 
הפרסומים 4142, התשנ"ג, עמ' 4192, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שמש  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי  של 
שטח נוף פתוח )או 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

המזוהה  מ"ר,   29,247 ששטחה  שמש,  בבית  קרקע  חטיבת   
כגוש 5216, חלקה 11.

כ"ה באדר התשפ"א )9 במרס 2021(
)חמ 3-2(

עליזה בלוך  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
780,426,000ארנונה כללית

100,000מפעל המים
49,704,000עצמיות חינוך

4,039,000עצמיות רווחה
165,843,000עצמיות אחר

1,000,112,000סך הכול הכנסות עצמיות

396,066,000תקבולים ממשרד החינוך
207,304,000תקבולים ממשרד הרווחה

26,668,000תקבולים ממשלתיים אחרים
       -מענק כללי לאיזון

472,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
630,510,000סך הכול תקבולי ממשלה

       -תקבולים אחרים
10,000,000הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

1,640,622,000

220,000,000הנחות בארנונה
       -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

1,860,622,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

58,000,000הכנסה מותנה

1,918,622,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
325,427,000שכר כללי

359,750,000פעולות כלליות
       -מפעל המים

685,177,000סך הכול הוצאות כלליות

348,526,000שכר עובדי חינוך
256,149,000פעולות חינוך
604,675,000סך הכול חינוך

52,300,000שכר עובדי רווחה
237,507,000פעולות רווחה
289,807,000סך הכול רווחה

       -פירעון מילוות מים וביוב
37,854,000פירעון מילוות אחר

37,854,000סך הכול פירעון מילוות

3,111,000הוצאות מימון
812,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

19,186,000רזרבה כללית

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

1,640,622,000

22/04/2111:20



ילקוט הפרסומים 9554, י' באייר התשפ"א, 22.4.2021  5074
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-3030 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

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'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  בש/במ/138, 
הפרסומים 4142, התשנ"ג, עמ' 4192, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שמש  בית  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי  של 

שטח נוף פתוח.

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

המזוהה  מ"ר,   20,398 ששטחה  שמש,  בבית  קרקע  חטיבת   
כגוש 5215, חלקה 13.

כ"ה באדר התשפ"א )9 במרס 2021(
)חמ 3-2(

עליזה בלוך  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  __________
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 לתכנית מס' כס/34/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3582, 
התשמ"ח, עמ' 3164, 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 - 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 בכפר סבא, גוש 6433, ח"ח 101, שטח החלקה:   
750 מ"ר, שטח הפקעה: 28 מ"ר; הייעוד: דרך.

כ"ג בניסן התשפ"א )5 באפריל 2021(
)חמ 3-2(                                        רפי סער

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  הצ/84/1-5, 
הפרסומים 4503, התשנ"ז, עמ' 2566, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  שרונים  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 בתל מונד, גוש 7799, ח"ח 112-105; הייעוד:   
דרך.

כ"ד בניסן התשפ"א )6 באפריל 2021(
)חמ 3-2(                                      דורון אוזן

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שרונים  __________

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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