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הארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה
לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש )הוראת שעה(, התש"ף- 2020

בתוקף סמכותה לפי סעיף 2)ד()2( לחוק סמכויות מיוחדות 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף-  
ממשי  סיכון  יש  כי  ששוכנעה  לאחר  החוק(,   - )להלן   12020
משמעותית  ולפגיעה  הקורונה  נגיף  של  רחבה  להתפשטות 
מכוח  פעולות  לנקוט  מתחייב  כך  ובשל  הציבור  בבריאות 
שר  עמדת  לפניה  שהובאו  לאחר  בחוק,  הקבועות  הסמכויות 
הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעניין 
ולאחר שהתקבל אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, 
מאריכה  לחוק,  2)ד()4(  סעיף  לפי  אישרה  שהכנסת  לאחר 
נגיף  בשל  חירום  מצב  על  ההכרזה  של  תוקפה  את  הממשלה 
הקורונה לתקופה נוספת2 עד יום י"ט בתמוז התשפ"א )29 ביוני 

 )2021

י"ד באייר התשפ"א )26 באפריל 2021(
 )חמ 3-6107(

בנימין נתניהו  
   ראש הממשלה

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378   1

י"פ התש"ף, עמ' 8630; התשפ"א, עמ' 920, עמ' 2702 ועמ' 3980   2

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  נס/1/1,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, התשל"ג, 
עמ' 427, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  ציונה,  נס 
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 
9275, התשפ"א, עמ' 1921, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית נס ציונה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בנס ציונה, המזוהה כגוש 3637, חלקה 607;   
הייעוד: שב"צ 

ב' באייר התשפ"א )14 באפריל 2021(
)חמ 3-4(

שמואל בוקסר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

    לתכנון ולבנייה נס ציונה
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,   והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה   ,355-0449710
הפרסומים 8696, התש"ף, עמ' 3900, מצהירה בזה הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
 ,1683 עמ'  התשפ"א,   ,9251 הפרסומים  בילקוט  לפקודה 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

רכסים מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

רצועה  דרך,  הרחבת   - ברכסים   ,410 ח"ח   ,11144 גוש   
בצפון החלקה, בשטח של כ–83 75 מ"ר, כמתואר בתשריט 

המצורף 

י"ג באייר התשפ"א )25 באפריל 2021(
)חמ 3-4(

סמי מלול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

   לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

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  ג/12662,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5388, התשס"ה, 
עמ' 2332, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  טבריה, 
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
9387, התשפ"א, עמ' 3233, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית טבריה מיום פרסום הודעה זו ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

 ;65 חלקה   ,15285 כגוש  המזוהה  בטבריה,  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שטח לבנייני ציבור 

כ"ה בניסן התשפ"א )7 באפריל 2021(
)חמ 3-4(

בועז יוסף  
יושב ראש הוועדה המקומית  

    לתכנון ולבנייה טבריה
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2
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