
רשומות

ילקוט הפרסומים
24 בינואר 2021 9387 י"א בשבט התשפ"א

                                                                             עמוד                                                                              עמוד

 הודעות על הפסקת כהונה של שרים ועל מילוי מקום 
3228 של שרים לפי חוק הממשלה............................................  

3228   .............................. הודעה על מינוי שופטים בבתי המשפט

3228 מינוי סגני מנהל לפי פקודת מס הכנסה...............................  

מינוי חברה למועצת יועצי המס המייצגים  לפי חוק 
3229 הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס...........................  

הודעה על הנחת תכנית  לפי חוק הניקוז וההגנה 
3229 מפני שיטפונות......................................................................  

מינוי מבקרים  לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח 
3229   ..................................................................................... ומוצריו

3230 מינוי מפקחים לפי חוק הזרעים................................................  

 הודעה על מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדה 
רפואית עליונה  לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים 

3230   ....................................................... )ועדה רפואית עליונה(

הודעה על ביטול מינוי חברי ועדה רפואית לעררים לפי 
 תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי 

3230 נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(.....  

מינוי ממונים למועצה הדתית יהוד  לפי חוק שירותי 
3230 הדת היהודיים....................................................................................  

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת  לפי 
3230 תקנון הכנסת..........................................................................  

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות  לפי תקנות 
3230   ............. חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית להערות 
הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור  לפי חוק 

3231 התכנון והבנייה.....................................................................  

3232 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................  

24/01/2114:05



ילקוט הפרסומים 9387, י"א בשבט התשפ"א, 24.1.2021  3228

הודעה על הפסקת כהונה של שר ועל מילוי מקום 
של שר

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()5(  לסעיף  בהתאם  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:  22)א(  סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 
נפסקה חברותו בממשלה של שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי, 

ביום כ"ח בטבת התשפ"א )12 בינואר 2021( בשעה 21.05.

בממשלה  שי  יזהר  השר  של  חברותו  שנפסקה  משעה 
המדע  שר  תפקיד  את  למלא  החליפי  הממשלה  ראש  החל 
והטכנולוגיה, וזה בהתאם לסעיף 43ד)ד( לחוק–יסוד: הממשלה, 

בשל זיקתו של השר יזהר שי.

ד' בשבט התשפ"א )17 בינואר 2021(
)חמ 3-3281-ה6(

צחי ברוורמן  
    מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על הפסקת כהונה של שרה ועל מילוי מקום 
של שרים

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

מודיעים בזה, בהתאם לסעיף 10)ב()5( ו–)6( לחוק הממשלה, 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:  22)א(  סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 
נפסקה כהונתה של השרה מירב כהן, ביום כ"ד בטבת התשפ"א 

)8 בינואר 2021(, בשעה 12.05.

קבעה  הממשלה,  לחוק–יסוד:  43ד)ד(  לסעיף  בהתאם 
הממשלה כי -

השר איציק שמולי ימלא את תפקיד השר לשוויון חברתי 
על  נוסף  בממשלה,  לכהן  שחדלה  כהן  מירב  השרה  במקום 

תפקידו כשר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;

הגבוהה  ההשכלה  שר  תפקיד  את  ימלא  גלנט  יואב  השר 
והמשלימה, נוסף על תפקידו כשר החינוך, והשר יובל שטייניץ 
כשר  תפקידו  על  נוסף  המים,  משאבי  שר  תפקיד  את  ימלא 
תפקידים  מילא  אשר  אלקין  זאב  השר  במקום  וזאת  האנרגיה 

אלה וחדל לכהן בממשלה.

לחוק  9)א()7(  לסעיף  בהתאם  לכנסת  נמסרה  ההודעה 
הממשלה, התשס"א-2001.

כ"ח בטבת התשפ"א )12 בינואר 2021(
)חמ 3-3281-ה6(                         צחי ברוורמן

מזכיר הממשלה  
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על מינוי שופטים
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   22 לסעיף  בהתאם 
התשמ"ד 11984, אני מודיע שנשיא המדינה מינה בתוקף סמכותו 

לפי סעיף 4 לחוק–יסוד; השפיטה2, את הרשומים מטה:

השופטת יעל טויסטר ישראלי, מונתה לכהונת שופטת של בית 
המשפט המחוזי מרכז-לוד;

השופטת נועה גרוסמן, מונתה לכהונת שופטת של בית המשפט 
המחוזי בתל–אביב-יפו;

המשפט  בית  של  שופט  לכהונת  מונה  כדורי,  מרדכי  השופט 
המחוזי בירושלים;

בית  של  שופטת  לכהונת  מונתה  בר–אשר,  תמר  השופטת 
המשפט המחוזי בירושלים.

בית  של  שופט  לכהונת  מונה  דרויאן-גמליאל,  עידו  השופט 
המשפט המחוזי מרכז-לוד;

השופטת מרב בן–ארי, מונתה לכהונת שופטת של בית המשפט 
המחוזי מרכז-לוד;

בית המשפט  שופטת של  לכהונת  מונתה  גלר,  שרון  השופטת 
המחוזי מרכז-לוד;

המשפט  בית  של  שופט  לכהונת  מונה  מאור,  עודד  השופט 
המחוזי בתל–אביב-יפו.

המשפט  בית  של  שופט  לכהונת  מונה  דניאל,  גיל  השופט 
המחוזי בבאר שבע;

בית המשפט  מונה לכהונת שופט של  חיימוביץ',  רמי  השופט 
המחוזי מרכז-לוד;

המשפט  בית  של  שופט  לכהונת  מונה  עאסי,  עבאס  השופט 
המחוזי בירושלים;

השופטת יעל בלכר, מונתה לכהונת שופטת של בית המשפט 
המחוזי בתל–אביב-יפו;

לכהונת שופטת של  מונתה  כפתורי,  שרון שביט  הדין  עורכת 
בית הדין האזורי לעבודה בתל–אביב-יפו;

הדין  בית  של  שופט  לכהונת  מונה  בן–צור,  עדו  הדין  עורך 
האזורי לעבודה בבאר שבע.

הרשמת קארין ליבר-לוין, מונתה לכהונת שופטת של בית הדין 
האזורי לעבודה בתל–אביב-יפו;

רוטמן, מונה לכהונת שופט של בית הדין האזורי  הרשם עמי 
לעבודה בירושלים.

הרשמת תמר עציון-פלץ, מונתה לכהונת שופטת של בית הדין 
האזורי לעבודה בתל–אביב-יפו;

בתי  של  שופט  לכהונת  מונה  לנדסמן,  דוד  התעבורה  שופט 
משפט השלום במחוז הדרום.

תוקף המינוי מיום ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(.

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
)חמ 3-60-ה1(

בנימין גנץ  
ממלא מקום שר המשפטים  

מינוי סגן מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
191)ג(  סעיף  לעניין  מנהל  לסגן  ממנה  אני  הפקודה(,   - )להלן 

 
ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.  1

ס"ח התשמ"ד, עמ' 78.  2

 
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1
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מינוי חברה למועצת יועצי המס המייצגים
לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005

הסדרת  לחוק  ו–2)ג(  2)א()6(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
העיסוק בייצוע על ידי יועצי מס, התשס"ה-12005, אני ממנה 

את ורד חדד עורקבי, עובדת משרד האוצר, לחברת המועצה.

ט' בטבת התשפ"א )24 בדצמבר 2020(
)חמ 3-3467-ה1(

ישראל כ"ץ  
  שר האוצר

ס"ח התשס"ה, עמ' 114.  1

הודעה על הנחת תכנית
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

הניקוז  לחוק   19 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
רשות  במשרדי  כי  התשי"ח-11957,  שיטפונות,  מפני  וההגנה 
הניקוז  תכנית  הונחה  הניקוז(  רשות   - )להלן  כנרת  הניקוז 
"הסדרת נחל קדש והתעלה המערבית" מס' 4-13316 )להלן - 
המקומיות  הרשויות  במשרדי  הונח  ממנה  והעתק  התכנית(, 

הנכללות בתחום רשות הניקוז.

ובשעות  בימים  חינם,  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

התנגדות לתכנית ניתן להגיש לרשות הניקוז בתוך 30 ימים 
מיום פרסום הודעה זו.

מיקוד   ,15132 ת"ד  כנרת,  ניקוז  רשות  הניקוז:  רשות  מען 
.1510501

כ"ג בטבת התשפ"א )7 בינואר 2021(
)חמ 3-71-ה1(

אלון שוסטר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 351.  1

מינוי מבקרים
לפי חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו, התשי"ד-1954

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק לפיקוח על יצוא הצמח 
משרד  עובדי  את  בזה  ממנה  אני  התשי"ד-11954,  ומוצריו, 
החקלאות ופיתוח הכפר אשר שמותיהם מפורטים להלן, למבקרים 

לעניין החוק האמור:

זהר רובינסקי נמרוד אבן 

מאור זויתן זוהר דוד 

אחמד מוסא שירן פיס 

שירן כספי יונה טל אדלר 

ליה שגיא רמי רובין 

תוקף המינוי עד יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב )31 במרס 2022(, 
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם כרכז בכיר )פיקוח וביקורת(.

ג' בכסלו התשפ"א )19 בנובמבר 2020(
)חמ 3-975(

אלון שוסטר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ד, עמ' 137.  1

לפקודה את עובד רשות המסים בישראל המכהן במשרת מנהל 
אגף א' שומה - מס הכנסה.

כ"א בכסלו התשפ"א )7 בדצמבר 2020(
)חמ 3-768(                           ישראל כ"ץ
  שר האוצר

מינוי סגנית מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדת רשות המסים בישראל, 

נטע סבח לסגנית מנהל לעניין הפקודה.

תוקף המינוי יפוג מאליו עם פרישתה של העובדת המנויה.

י"ט בטבת התשפ"א )3 בינואר 2021(
)חמ 3-768(                           ישראל כ"ץ
  שר האוצר

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

מינוי סגני מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובדי רשות המסים בישראל, 
אשר שמותיהם מפורטים להלן, לסגני מנהל לעניין סעיף 158ג 

לפקודה:

שמואל ווינשטיין       פבלו סלבין

אילן מויאל       אביטל נינרב-צוהר

נויה ברנס       יפעת כהן מץ

יפוג  לעיל  כל אחד מהעובדים המנוים  המינוי של  תוקף 
מאליו עם פרישתו.

כ"ו באלול התש"ף )15 בספטמבר 2020(
)חמ 3-768(

ישראל כ"ץ  
    שר האוצר

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

מינוי סגני מנהל
לפי פקודת מס הכנסה

הכנסה1  מס  לפקודת  ו–229   1 סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
)להלן - הפקודה(, אני ממנה את עובד רשות המסים בישראל, 

בנימין חזות לסגן מנהל לעניין -

סעיף 147 לפקודה;  )1(

תיקון  של  תחילתו  ערב  כנוסחו  לפקודה,  145)א()2(  סעיף   )2(
שלפני  המס  שנות  לגבי  דוחות  לעניין  לפקודה2,   211 מס' 

שנת המס 2013.

תוקף המינוי של העובד יפוג מאליו עם פרישתו.

כ"ז באלול התש"ף )16 בספטמבר 2020(
)חמ 3-768(

ישראל כ"ץ  
  שר האוצר

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.  1

ס"ח התשע"ו, עמ' 242.  2

24/01/2114:05



ילקוט הפרסומים 9387, י"א בשבט התשפ"א, 24.1.2021  3230

מינוי מפקחים
לפי חוק הזרעים, התשט"ז-1956

בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הזרעים, התשט"ז-11956,  
אני ממנה בזה את עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר אשר 

שמותיהם מפורטים להלן, למפקחים לעניין החוק האמור:

זהר רובינסקי נמרוד אבן 

מאור זויתן זוהר דוד 

אחמד מוסא שירן פיס 

שירן כספי יונה טל אדלר 

ליה שגיא רמי רובין 

תוקף המינוי עד יום כ"ח באדר ב' התשפ"ב )31 במרס 2022(, 
וכל עוד הממונים מכהנים בתפקידם כרכז בכיר )פיקוח וביקורת(.

ג' בכסלו התשפ"א )19 בנובמבר 2020(
)חמ 3-454(

אלון שוסטר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשט"ז, עמ' 97; התשכ"ה, עמ' 55.  1

הודעה על מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדה 
רפואית עליונה

לפי תקנות נכי המלחמה בנאצים )ועדה רפואית עליונה(, 
התשי"ז-1957

נכי  2 לתקנות  אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי תקנה 
התשי"ז-11957,  עליונה(,  רפואית  )ועדה  בנאצים  המלחמה 
ומתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הפרשנות, התשמ"א-21981,  
מיניתי את ד"ר אמנון מוסק לממלא מקום ליושבת ראש ועדה 

רפואית עליונה לעניין התקנות האמורות.

י"ב בטבת התשפ"א )27 בדצמבר 2020(
)חמ 3-774-ה1(                             מירב כהן

השרה לשוויון חברתי ולגמלאים  
ק"ת התשי"ז, עמ' 1651; התשי"א, עמ' 1266.  1

ס"ח התשמ"א, עמ' 302.  2

הודעה על ביטול מינוי חברי ועדה רפואית לעררים
לפי תקנות הביטוח הלאומי )ביטוח נכות( )קביעת אחוזי 

נכות רפואית, מינוי ועדות לעררים והוראות שונות(, 
התשמ"ד-1984

לתקנות   19 תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
רפואית,  נכות  אחוזי  )קביעת  נכות(  )ביטוח  הלאומי  הביטוח 
התשמ"ד-21984,  שונות(,  והוראות  לעררים  ועדות  מינוי 
 ,16427 מס'  רישיון  מרזל3,  אלין  ד"ר  של  הכללתו  את  ביטלתי 

ברשימת חברי ועדה רפואית לעררים.

ט' בטבת התשפ"א )24 בדצמבר 2020(
)חמ 3-89(

איציק שמולי  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתיים  
י"פ התשס"ג, עמ' 2084.  1

ק"ת התשמ"ד, עמ' 1377.  2

י"פ התשס"ט, עמ' 3042.  3

מינוי ממונים למועצה הדתית יהוד
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

הדת  שירותי  לחוק  6)ב2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-11971, אני ממנה את יצחק 
יואב  אני ממנה את  וכן  מוסאי לממונה בעל סמכות הכרעה, 
כהן לממונה שאינו בעל סמכות הכרעה, על המועצה הדתית 

יהוד.

בדצמבר   31( התשפ"ב  בטבת  כ"ז  יום  עד  המינוי  תוקף 
.)2021

כ"ט בטבת התשפ"א )13 בינואר 2021(
)חמ 3-140-ה4(                          יעקב אביטן

השר לשירותי דת  
ס"ח התשל"א, עמ' 130; התשס"ד, עמ' 143; י"פ התשס"ח,  1

עמ' 1820.  

הודעה על שינוי בהרכב הסיעתי של הכנסת
לפי תקנון הכנסת

מודיעים בזה, לפי סעיף 10)ב( לתקנון הכנסת1, על שינוי 
בהרכב הסיעתי של הכנסת העשרים ושלוש כלהלן:

ועדת  אישרה   )2021 בינואר   20( התשפ"א  בשבט  ז'  ביום 
הכנסת לפי סעיפים 59)2( ו–60 לחוק הכנסת, התשנ"ד-21994,  
ולפי סעיף 10)א( לתקנון הכנסת, את התפלגות סיעת "ימינה" 

לשתי סיעות -

נפתלי  "ימינה" - אשר תמנה שלושה חברי כנסת:  סיעת   )1(
בנט, אילת שקד ומתן כהנא;

כנסת:  "האיחוד הלאומי" - אשר תמנה שני חברי  סיעת   )2(
בצלאל יואל סמוטריץ' ואופיר סופר.

לכנסת  הבחירות  לחוק  25)א1(  סעיף  להוראות  בהתאם 
באי  לעניין  הסיעות  הודיעו  התשכ"ט-31969,  משולב[,  ]נוסח 

הכוח וממלאי מקומם כי -

בנט,  נפתלי  הכנסת  חבר  יהיה  "ימינה"  סיעת  כוח  בא   )1(
וממלא מקומו יהיה חבר הכנסת מתן כהנא;

בא כוח סיעת "האיחוד הלאומי" יהיה חבר הכנסת בצלאל   )2(
אופיר  הכנסת  חבר  יהיה  מקומו  וממלא  סמוטריץ',  יואל 

סופר.

ז' בשבט התשפ"א )20 בינואר 2021(
)חמכ-1000(                         איתן גינזבורג

יושב ראש ועדת הכנסת  
י"פ התשכ"ח, עמ' 590; התש"ע, עמ' 2676.  1

ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ד, עמ' 347.  2

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.  3

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(, 

רישיונות:
 

ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1
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עיקרי הוראות התכנית: 

ייעוד שטחים לדרך, הטלת מגבלות בנייה, קביעת עקרונות   )1(
בינוי ופיתוח לדרך ולשיקום נופי;

קביעת אמצעים למזעור הפגיעה בסביבה, קביעת הנחיות   )2(
להגשת מסמכי תכנון מפורט לפני ביצוע;

קביעת מנגנוני גמישות, קביעת שטחים להפקעה.  )3(

מרחבי  מרכז;  מחוז:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השרון,  דרום  רעננה,  סבא,  כפר  השרון,  חוף  מקומיים:  תכנון 

שרונים.

רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום 
התכנית:

חלקי גוש 
חלקי חלקותחלקות בשלמותןמוסדר

6427 ,514 ,508 ,36 ,12 ,11
680 ,515

 ,587 ,586 ,509 ,67 ,9
709 ,681

6429 ,357 ,340 ,196 ,194
360

359

6430280281

6451562 ,276

6578 ,568 ,541 ,383 ,381
 ,652 ,650 ,647 ,570

655

 ,503 ,499 ,387 ,385 ,151
 ,567 ,565 ,559 ,543 ,540

654 ,600 ,596 ,569

6581 ,122 ,121 ,116 ,115
165-158

213 ,204 ,188 ,187

6587 ,388 ,386 ,384 ,365
409 ,393 ,392 ,390

 ,272 ,192 ,191 ,51 ,45 ,29
 ,296 ,295 ,288-286 ,278
 ,361 ,359 ,350 ,349 ,300
  ,405 ,395 ,382 ,368 ,364

410 ,407

7621522578

7657 ,177 ,171 ,127-125
 ,201 ,183 ,182  ,180
 ,212  ,208  ,205 ,204

223  ,219 ,217 ,215

 ,164 ,124-122 ,116 ,114
 ,192 ,189 ,187 ,185 ,170
 ,210 ,200 ,198 ,196 ,194

224 ,222 ,213

7658 ,142 ,127 ,126 ,64
144

 ,60 ,58 ,56 ,54 ,52 ,50
 ,96 ,94 ,92 ,70 ,68 ,66 ,62

 ,106 ,104 ,102 ,100 ,98
 ,138 ,135 ,133 ,131 ,115

145 ,140

7677118 ,115117 ,106 ,105 ,10

773896 ,95 ,8394 ,93 ,91 ,88 ,87

77392524 ,20 ,19 ,13 ,5

774037 ,33

7741144

774268 ,4972 ,66 ,65

סוג הבקשהיישובשם

תאגיד לשירותי קריית ביאליקאיבגי מרדכי
חקירות פרטיות

בראמי ג'אנה 
אסתר

משרד חקירות קריית ים
פרטיות

חוקר פרטיבית ג'ןולי תאמר

חוקר פרטיכוכב יעקבחדאד שרה

חוקר פרטירעננהיעיש מיכאל

מודיעין-מינאי ליאור
מכבים-רעות

חוקר פרטי

חוקר פרטישדה נחוםנגלר עדי

תאגיד לשירותי חיפהנוה מאיר
חקירות פרטיות

משרד חקירות קצירסודאי רוני
פרטיות

משרד חקירות אשקלוןרביבו רועי
פרטיות

הודעה  מפרסום  ימים   15 בתוך  להגיש  רשאי  אדם  כל 
מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות  זו 
ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוק  לפי  הרישוי  ועדת  המען:  לפי 
 שמירה, התשל"ב-21972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס' 
אלקטרוני  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו   ,02-6467936

.hokrimpz@justice.gov.il
ח' בשבט התשפ"א )21 בינואר 2021(

)חמ 3-231-ה1(
רוחמה סיני 	

                                           מנהלת המחלקה לרישוי חוקרים
פרטיים ושירותי שמירה  

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

הודעה בדבר העברת תכנית לתשתית לאומית 
להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 76ג)6( לחוק התכנון והבנייה, 
לתכנון  הוועדה הארצית  כי  החוק(,   - )להלן  התשכ"ה-11965 
הארצית(,  הוועדה   - )להלן  לאומיות  תשתיות  של  ולבנייה 
בישיבתה מיום כ"ז באב התש"ף )17 באוגוסט 2020(, החליטה 
על העברת תכנית לתשתית לאומית מס' תתל/43/א -דרך מס' 
4 - בקטע מחלף רעננה דרום - מחלף הדרים )להלן - התכנית(, 

להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.

מקום התכנית: דרך מס' 4, בקטע שבין מחלף רעננה דרום 
)בדרום( לבין מחלף הדרים )בצפון(.

להרחבה, שדרוג  תכנונית  מסגרת  יצירת  התכנית:  מטרת 
לבין  דרום  רעננה  מחלף  שבין  בקטע   ,4 מס'  דרך  של  ומחלוף 

מחלף הדרים.

   
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157; התשע"ב, עמ' 212.  1  
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 ,4 רח' הצורן  ולבנייה שרונים,  הוועדה המקומית לתכנון   )7(
miri@ אלקטרוני  דואר   ,09-8636019 טל'    ,42504 נתניה 

.sharonim.org.il

כ"ב בטבת התשפ"א )6 בינואר 2021(
)חמ 3-697-ה3(

מרדכי כהן  
      יושב ראש הוועדה 
      לתשתיות לאומיות

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
רג/340,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2591, 
לתכנון  הוועדה המקומית  בזה  מוסרת   ,659 עמ'  התש"ם, 
ולבנייה רמת גן )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)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 ברמת גן, המזוהה כגוש 6159, ח"ח 495, בשטח   
של כ–4.5 מ"ר; ח"ח 512, בשטח של כ–42 מ"ר; ח"ח 536, בשטח 

של כ–0.5 מ"ר; הייעוד: דרך.

ט"ו בטבת התשפ"א )30 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2(

כרמל שאמה הכהן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רמת גן  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

חלקי גוש 
חלקי חלקותחלקות בשלמותןמוסדר

774355 ,54 ,2353 ,52 ,25

897560-5848 ,15 ,14

897687 ,86 ,6088 ,84 ,59

הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול; במקרה 
המסומן  לבין  והחלקות  הגושים  רשימת  בין  אי–התאמה  של 

בתשריט, יגבר המסומן בתשריט.

הגשת הערות והשגות: כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל 
להגיש  לחוק   100 סעיף  לפי  מי שרשאי  וכל  תכנוני אחר  פרט 
התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  לתכנית,  התנגדות 
ימים   60 בתוך  לתכנית  והשגותיו  הערותיו  את  להגיש  רשאי 
לתכנון  הארצית  לוועדה  בעיתונות,  זו  הודעה  פרסום  מיום 
הועדה  למשרד  העתק  עם  לאומיות,  תשתיות  של  ולבנייה 
המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז מרכז; הפנייה לוועדה הארצית 
טופס  באמצעות  ותיעשה  טיעונים  ובביסוס  בנימוק  תלווה 
https://forms.gov.il/globaldata/ האינטרנט:  בכתובת  מקוון 
getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=Vatal@
ti-tashtiyot@ או בכתובת הדואר האלקטרוני ,planning.gov.il
בצירוף  צורך  אין  הוועדה;  למשרדי  בכתב  או   ,iplan.gov.il
תצהיר עורך דין; פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדואר 
תקופת  בתום  מיד  לשימוע  יזומנו  המשיגים  לעיל.  אלקטרוני 
הגשת ההערות וההשגות. לצורך כך, בפנייה, יש לציין פרטים 
מלאים ליצירת קשר: כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני 

וטלפון.

עיון במסמכי התכנית: כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי 
https:// :התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת
bit.ly/34Re2MD, באתר האינטרנט של נתיבי ישראל בכתובת:   
https://bit.ly/3hovKMC, ובמשרדי הוועדות הרשומות להלן, 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:

ולבנייה של תשתיות לאומיות,   הוועדה הארצית לתכנון   )1(
 ,074-7578208 טל'  ירושלים,   ,12 הדפוס  בית  רח' 
אתר   ,ti-tashtiyot@iplan.gov.il אלקטרוני:  דואר 
https://www.gov.il/he/ לאומיות:  לתשתיות  הועדה 

;departments/topics/vatal

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רמלה, שד'   )2(
הרצל 91, מיקוד 72430, טל': 074-7697390, דואר אלקטרוני 

;Mer-tichnun@iplan.gov.il

שפיים  השרון,  חוף  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה   )3(
handasa@hof- 09-9596505, דואר אלקטרוני: טל'   ,60990

;hasharon.co.il

ויצמן  רח'  סבא,  כפר  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה   )4(
אלקטרוני  דואר   ,09-7649175: טל'   ,44100 סבא  כפר   ,135

;gilas@ksaba.co.il

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רעננה, רח' אחוזה 103,   )5(
info- אלקטרוני:  דואר   ,09-7610516 טל'   ,4365702 רעננה 

;handasa@raanana.muni.il

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה דרום השרון, נווה ירק   )6(
ronitt@dsharon. 45100, טל' 03-9000500, דואר אלקטרוני

;org.il
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)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
)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

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

ט"ז בטבת התשפ"א )31 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2(

בועז יוסף  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה טבריה  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

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
 ,504-0359497 מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,6198 עמ'  התשע"ח,   ,7727
לסעיף  בהתאם  הרצליה,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19
המתוארת  בקרקע  הבעלות  זכות  כי  הפקודה(,   -  )להלן 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 9184, התשפ"א, עמ' 811, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

כפר שמריהו מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר שמריהו, המזוהה כגוש 6674, ח"ח 78,   
293, 294, 296; הייעוד: דרך.

ה' בשבט התשפ"א )18 בינואר 2021(
)חמ 3-4(

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

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
ען/960,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6255, 
התשע"א, עמ' 5096, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ו–7   5 )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים  ולבנייה עירון 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך של דרכים.

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 בגוש 20347, חלקה 10 -  

שטח ההפקעה במ"רייעוד

1,341דרך מס' 38

881דרך מס' 35

1,453דרך מס' 37

סך הכול: 3,675דרכים

כ"ט בטבת התשפ"א )13 בינואר 2021(
)חמ 3-2(

מוחמד סולימאן אגבאריה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עירון  __________
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' ג/12662, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5388, 
התשס"ה, עמ' 2332, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה טבריה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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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  תמל/1037,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7581, התשע"ז, 
עמ' 9206, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מצפה אפק, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות הבעלות 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
והמוחלט  3714, תהיה לקניינה הגמור  8685, התש"ף, עמ' 
של המועצה המקומית באר יעקב מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בבאר יעקב, המזוהה כגוש 4245, ח"ח ישנה 16 -  

מגרשחלקה
שטח ההפקעה 

הייעודבמ"ר

מבנים ומוסדות 343011,937
ציבור

35302A4,790

36302B6,330

373033,756

383042,042

393052,230

שטח ציבורי 4050112,688
פתוח 41502447

435041,979

42503200

44505176

שביל506051,195

כיכר עירונית486031,718

דרך מוצעת או 466018,930
הרחבה

476021,481

כ"ז בטבת התשפ"א )11 בינואר 2021(
)חמ 3-4(

משה פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מצפה אפק  

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
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/5/22/ג, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5719, התשס"ח, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה   ,17 עמ' 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  סבא,  כפר 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
והמוחלט  6985, תהיה לקניינה הגמור  8957, התש"ף, עמ' 

של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תיאור הקרקע -  .2

החלקה:  כל  )שטח   ,6426 גוש  סבא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
- )4,890

הייעודשטח הפקעה )במ"ר(ח"ח

שצ"פ567380

דרך567358

דרך56756

)שטח כל החלקה: 4,890 מ"ר(.  

כ"ט בטבת התשפ"א )13 בינואר 2021(
)חמ 3-4(

רפי סער  
יושב ראש הוועדה המקומית  
     לתכנון ולבנייה כפר סבא

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  רע/2000,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, התשנ"א, 
עמ' 450, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  רעננה, 
זכות החזקה  כי  )להלן - הפקודה(,   21943 לצורכי ציבור(, 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
והמוחלט  7008, תהיה לקניינה הגמור  8961, התש"ף, עמ' 

של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה 155 מ"ר )בשלמות(, ומזוהה   
כגוש 6580, ח"ח 626.

כ' בטבת התשפ"א )4 בינואר 2021(
)חמ 3-4(                                            חיים ברוידא

יושב ראש הוועדה המקומית  
    לתכנון ולבנייה רעננה

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

24/01/2114:05


