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הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות 
המדינה ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24)ב( לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע 
א' באלול  ביום  גבולות המדינה  נשיא המדינה את  יציאת  על 
התשפ"ב )28 באוגוסט 2022( ועל שובו ביום ג' באלול התשפ"ב 

)30 באוגוסט 2022(.

ט"ו באלול התשפ"ב )11 בספטמבר 2022(
)חמ 3-1300-ה1(

יאיר לפיד  
ראש הממשלה  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות 
המדינה ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24)ב( לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע 
ח' באלול  ביום  גבולות המדינה  נשיא המדינה את  יציאת  על 
התשפ"ב )4 בספטמבר 2022( ועל שובו ביום י"א באלול התשפ"ב 

)7 בספטמבר 2022(.

ט"ו באלול התשפ"ב )11 בספטמבר 2022(
)חמ 3-1300-ה1(

יאיר לפיד  
ראש הממשלה  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות 
המדינה ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

אני  המדינה1,  נשיא  לחוק–יסוד:  24)ב(  לסעיף  בהתאם 
מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום כ"ב 
באלול התשפ"ב )18 בספטמבר 2022( ועל שובו ביום כ"ד באלול 

התשפ"ב )20 בספטמבר 2022(.

ז' בתשרי התשפ"ג )2 באוקטובר 2022(
)חמ 3-1300-ה1(

יאיר לפיד  
ראש הממשלה  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1
.

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות 
המדינה ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24)ב( לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע 
ל' בתשרי  על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום 
התשפ"ג )25 באוקטובר 2022( ועל שובו ביום א' בחשוון התשפ"ג 

)26 באוקטובר 2022(.

י"ג בחשוון התשפ"ג )7 בנובמבר 2022(
)חמ 3-1300-ה1(

יאיר לפיד  
  ראש הממשלה

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118.  1

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות 
המדינה ועל שובו

לפי חוק–יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24)ב( לחוק–יסוד: נשיא המדינה1, אני מודיע 
על יציאת נשיא המדינה את גבולות המדינה ביום י"ג בחשוון 

התשפ"ג )7 בנובמבר 2022( ועל שובו באותו היום.

י"ג בחשוון התשפ"ג )7 בנובמבר 2022(
)חמ 3-1300-ה1(

יאיר לפיד  
ראש הממשלה  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 118  1

 מינוי נציגת ציבור לוועדה הממליצה
לאפוטרופוס הכללי

לפי תקנות העונשין )דרכי הנהלת הקרן הייעודית לטיפול 
ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו בתיקי סחר בבני אדם 

והחזקה בתנאי עבדות(, התשס"ט-2009

בתוקף סמכותי לפי תקנה 3)ב()8( לתקנות העונשין )דרכי 
הנהלת הקרן הייעודית לטיפול ברכוש שחולט ובקנסות שהוטלו 
בתיקי סחר בבני אדם והחזקה בתנאי עבדות(, התשס"ט-12009, 
ובהתייעצות עם המתאמת הבין–משרדית בקשר למאבק בסחר 
בבני אדם, אני ממנה את דליה אברהמוף ולצמן לנציגת ציבור 
בוועדה הממליצה לאפוטרופוס הכללי לפי התקנות האמורות.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

י"ב באלול התשפ"ב )8 בספטמבר 2022(
)חמ 3817—3-ה1(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ק"ת התשס"ט, עמ' 558.  1

הארכת מינוי רשם מתווכים במקרקעין
לפי חוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996

במקרקעין,  המתווכים  לחוק   3 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
לרשם  הרן  עמיר  של  מינויו  את  מאריך2  אני  התשנ"ו-11996, 

מתווכים במקרקעין.

 תוקף המינוי לשלושה חודשים מיום ט' בחשוון התשפ"ג 
)3 בנובמבר 2022( או עד למינוי של קבע, לפי המוקדם שבהם.

ט' בחשוון התשפ"ג )3 בנובמבר 2022(
)חמ 2758—3-ה2(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשנ"ו, עמ' 70.  1

י"פ התשפ"ב, עמ' 9190; התשפ"ג, עמ' 920.  2
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לסיום תפקידן של המתמנות  עד  בתוקפו  יעמוד  זה  מינוי 
במערכת בתי המשפט.

י"ט באלול התשפ"ב )15 בספטמבר 2022(
)חמ 3-165-ה1(

גדעון סער  
שר המשפטים  

מינוי יושב ראש לוועדת ערר לעניין קנסות
לפי חוק המועצה לענף הלול )ייצור ושיווק(, התשכ"ד-1963

בתוקף סמכותי לפי סעיף 63)ב( לחוק המועצה לענף הלול 
)ייצור ושיווק(, התשכ"ד-11963 )להלן - החוק(, אני ממנה את 
ועדת  ראש  ליושב  שלום,  משפט  בית  של  שופט  ברכיה,  יוסף 

קנסות לפי החוק, במחוז תל אביב.

י"ג בתמוז התשפ"ב )12 ביולי 2022(
)חמ 414—3-ה3(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ד, עמ' 12.  1

מינוי
לפי חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

לעבודה,  הדין  בית  לחוק   7 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והתעשייה  הכלכלה  שרת  עם  בהתייעצות  התשכ"ט-11969, 
ובהסכמת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, אני ממנה את מיכל 
נעים-דיבנר, שופטת של בית הדין האזורי לעבודה, בהסכמתה, 

לכהונה בפועל כשופטת בית הדין הארצי לעבודה.

תוקף המינוי מיום ז' בתשרי התשפ"ג )2 באוקטובר 2022( עד 
יום ט"ז בתשרי התשפ"ד )1 באוקטובר 2023(.

ח' באלול התשפ"ב )4 בספטמבר 2022(
)חמ 1563—3-ה1(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303.  1

מינוי חבר בוועדה לאיתור מועמדים מקרב הציבור 
למועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית

לפי חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, 
התשמ"ד-1984

מחקר,  לעידוד  לחוק  8ב)ד()4(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ולפי  התשמ"ד-11984,  בתעשייה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח 
ממנה  אני  האוצר,  במשרד  התקציבים  על  הממונה  המלצת 
את שי הראל לחבר הוועדה לאיתור מועמדים מקרב הציבור 

למועצת הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.

כ"ד באלול התשפ"ב )20 בספטמבר 2022(
)חמ 5410—3(

אביגדור ליברמן  
שר האוצר  

התשפ"ב,  ;256 עמ'  התשע"ה,   ;100 עמ'  התשמ"ד,  ס"ח   1 

עמ' 990.  

הארכת מינוי יושב ראש לוועדת ערעור
לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 

התש"י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו 
החוק(,   - )להלן  התש"י-11950  ושיקום(,  )תגמולים  במערכה 
ו–)ב( לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-21992,  ולפי סעיף 5)א( 
ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו 
של גלעד לובינסקי-זיו3, שופט של בית משפט שלום, ליושב 

ראש ועדת ערעור לפי החוק, במחוז מרכז.

 4( ח' באלול התשפ"ג  מיום  תוקף המינוי לשלוש שנים, 
בספטמבר 2022(.

י"א באב התשפ"ב )8 באוגוסט 2022(
)חמ 323—3-ה1(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התש"י, עמ' 162.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ט, עמ' 15106.  3

הארכת מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערעור
 לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(, התשי"ט-1959 

]נוסח משולב[, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992

בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים )תגמולים ושיקום(, 
ולפי סעיף 5)א( )להלן - החוק(,  ]נוסח משולב[   התשי"ט-11959 
ובהסכמת  התשנ"ב-21992,  מינהליים,  דין  בתי  לחוק  ו–)ב( 
נשיאת בית המשפט העליון, אני מאריך את מינויו של גלעד 
לובינסקי-זיו3, שופט של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת 

ערעור לפי החוק, במחוז מרכז.

 4( התשפ"ג  באלול  ח'  מיום  שנים,  לשלוש  המינוי  תוקף 
בספטמבר 2022(.

י"א באב התשפ"ב )8 באוגוסט 2022(
)חמ 323—3-ה2(

גדעון סער  
שר המשפטים  

ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התש"ן, עמ' 152.  1

ס"ח התשנ"ב, עמ' 90.  2

י"פ התשע"ט, עמ' 15106.  3

מינוי
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

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

המפורטות להלן, לאמת חתימת נוטריון:

רותי בר

מיכל מנצורי עוקשי.

 
ס"ח התשל"ו, עמ' 196; התשמ"ט, עמ' 47.  1
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הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית 
בסמים  ללוחמה  היחידה  עובדי  את  בזה  מרשה  אני  )עדות(1, 
מפורטים  ששמותיהם  האוצר,  במשרד  ומע"מ  המכס  שבאגף 
החוקים  על  עבירות  לביצוע  בקשר  חקירות  לערוך  להלן 

הרשומים מטה והתקנות שלפיהם:

 - פקודת המכס2;

 - חוק סוכני המכס, התשכ"ה-31964;

 - פקודת המשקאות המשכרים )ייצור ומכירה(4;

 - פקודת הכהילים המפוגלים5;

 - פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-61979;

 - פקודת הטבק7;

 - חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-81961;

 - חוק זכות יוצרים, התשס"ח-92007;

 - פקודת זכות יוצרים10;

 - פקודת סימני מסחר ]נוסח חדש[, התשל"ב-111972;

 - פקודת סימני סחורות12;

ממסים(,  והנחות  )פטורים  באילת  חופשי  סחר  אזור  חוק   -  
התשמ"ה-131985.

]נוסח חדש[, התשל"ג-141973 -    - פקודת הסמים המסוכנים 
כניסה  לנקודת  או  גבול  לתחנת  כניסתו של החשוד  אגב 
לתחומי  בהתאם  והכול  מהם,  יציאה  אגב  או  לישראל, 
ביוני   12 מיום   3328 ממשלה  בהחלטת  כקבוע  האחריות 
1994 ולנוהל שיתוף פעולה שנקבע בין אגף המכס ומע"מ 

לבין משטרת ישראל.

מנשה-מאיר נחום  

חן וינשטין  

ערן מחוי  

לירן גד  

אדם אללי  

תומר פרקר  

עמיאל שלום דונשיק  

חיים-חן ברדה.  

 31( התשפ"ד  בטבת  י"ט  יום  עד  זו  הרשאה  של  תוקפה 
בדצמבר 2023( וכל עוד מקבלי ההרשאה משמשים במשרתם 

האמורה.

כ"א באב התשפ"ב )18 באוגוסט 2022(
)חמ 279—3-ה1(

                                                    עמר בר–לב
                                                    השר לביטחון הפנים

  ולחיזוק וקידום קהילתי

שינוי אזור מינוי עובדות סוציאליות
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

בתוקף סמכותי לפי סעיף 30 לחוק הנוער )טיפול והשגחה(, 
התש"ך-11960, אני משנה את מינוין של המנויות מטה:

שבמקום  כך   ,29523 רישום  מס'  אנגלסברג,  אמירה   )1(
"במועצה האזורית גליל עליון" יבוא "בעיריית צפת";

317428, כך שאחרי "בעוספיה"  שאדיה כיוף, מס' רישום   )2(
יבוא "ועיריית חיפה".

כ"ג באלול התשפ"ב )18 בספטמבר 2022(
)חמ 142—3(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  

ס"ח התש"ך, עמ' 52.  1

י"פ התשע"ט, עמ' 13298.  2

י"פ התשע"ב, עמ' 6016.  3

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, ולפי תקנה 2 לתקנות המבחן )שירותי המבחן(, 
מבחן  לקציני  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשי"ט-21959, 

למבוגרים:

יעל סמט, מס' רישום 15964, באזור ירושלים;  )1(

אביבה מהריט, מס' רישום 41028, באזור ירושלים;  )2(

תהילה חיה יאיר, מס' רישום 36599, באזור ירושלים;  )3(

צוריאל אביטן, מס' רישום 42664, באזור ירושלים.  )4(

ג' בתשרי התשפ"ב )28 בספטמבר 2022(
)חמ 14—3-ה1(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי  
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,  1

עמ' 88.  
ק"ת התשכ"ב, עמ' 1442.  2

 
חוקי א"י, כרך א', עמ' 439.   1

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.  2

ס"ח התשכ"ה, עמ' 16.  3

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74.  4

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 88.  5

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  6

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 5, עמ' 100.  7

ס"ח התשכ"א, עמ' 64.  8

ס"ח התשס"ח, עמ' 38.  9

חוקי א"י, כרך א', עמ' 364.  10

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 26, עמ' 511.  11

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.  12

ס"ח התשמ"ה, עמ' 204.  13

חוקי א"י, כרך ב', עמ' 889.  14
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מינוי חבר בוועדת היבוא
לפי פקודת היבוא והיצוא ]נוסח חדש[, התשל"ט-1979

בתוקף סמכותי לפי סעיף 12 לפקודת היבוא והיצוא ]נוסח 
חדש[, התשל"ט-11979, אני ממנה את אלעד יעקב, עובד משרד 

התקשורת, לחבר בוועדת היבוא.

מינויו של יוסף רבינוביץ' - בטל2.

כ"ט בתשרי התשפ"ג )24 באוקטובר 2022(
)חמ 144—3-ה2(

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625.  1

י"פ התשפ"ב, עמ' 1279.  2

הודעה על אישור תוכנית ניקוז
לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 24 לחוק הניקוז וההגנה 
בתוקף  כי  החוק(,   - )להלן  התשי"ח-11957  שיטפונות,  מפני 
סמכותי לפי סעיף 21)ב( לחוק, לאחר התייעצות עם המועצה 
הארצית לענייני ניקוז ולאחר קבלת אישור הוועדה המחוזית 
לתכנון ולבנייה שבמחוזה נמצא השטח שעליו חלה התוכנית 
לפי סעיף 23)א( לחוק, אישרתי את תוכנית הניקוז "נחל קדש 
והתעלה המערבית" מס' 4-13316, שהודעה בדבר הנחתה לפי 

סעיף 19 לחוק פורסמה בילקוט הפרסומים 29387.

תחילתה של התוכנית מיום פרסום הודעה זו.

עותקים מתוכנית הניקוז המאושרת הונחו במשרדי רשות 
בתחום  הנכללות  המקומיות  הרשויות  ובמשרדי  כינרת  ניקוז 
מפני  וההגנה  הניקוז  לצו  בתוספת  כמפורט  הניקוז  רשות 

שיטפונות )הקמת רשויות ניקוז(, התש"ך-31960.

כ"ה באב התשפ"ב )22 באוגוסט 2022(
)חמ 71—3-ה2(

עודד פורר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ס"ח התשי"ח, עמ' 4.  1

י"פ התשפ"א, עמ' 3229.  2

ק"ת התש"ך, עמ' 587; התשנ"ב, עמ' 880; התשנ"ז, עמ' 111.  3

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי מחוזי של 
לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב, בשבתו ביום כ"א בחשוון 
 ,33/22  ,32/22 בד"מ  בתיקי   ,)2022 בנובמבר   15( התשפ"ג 
52/22, 60/22, החליט להטיל על חיים אליעזר שוורץ, רישיון 
62428, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין  מס' 

לתקופה של שנים עשר חודשים.

 הודעה על תיקון רשימת חברי ועדות
רפואיות לערעורים

לפי תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי 
עבודה(, התשט"ז-1956

לתקנות  27)ב(  תקנה  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
עבודה(,  לנפגעי  נכות  דרגת  )קביעת  הלאומי  הביטוח 
התשט"ז-21956, קבעתי כי הרופאים ששמותיהם מנויים להלן 

ייכללו ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים:

פרופ' מרדכי וויס, רישיון מס' 113002

ד"ר זאב לוברמן, רישיון מס' 120702

תוקף הקביעה האמורה הוא עד תום 3 שנים ממועד פרסומה 
ברשומות.

י"א באב התשפ"ב )8 באוגוסט 2022(
)חמ 89—3-ה2(

מאיר כהן  
                                          שר הרווחה והביטחון החברתי

י"פ התשע"ט, עמ'  1312.  1

ק"ת התשט"ז, עמ' 864; התשע"ו, עמ' 972.  2

שינוי מינוי עובד סוציאלי 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 
קטינים, חולי נפש ונעדרים(, התשט"ו-11955, אני משנה את אזור 
 ,.214926 רישום  מס'  קדח,  יאסין  הסוציאלי  העובד  של   מינויו 

כך שאזור המינוי יהיה רק "בעיריית נצרת".

ח' בתשרי התשפ"ג )3 באוקטובר 2022(
)חמ 3-143(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתי   

ס"ח התשט"ו, עמ' 126.  1

י"פ התש"ף, עמ' 4884; התשפ"ב, עמ' 8713.  2

הודעה על מינוי חבר בוועדה המייעצת לשר לעניין 
היטל היצף והיטל משווה

לפי חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6)א()2( לחוק היטלי 
סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-11991, מיניתי ביום י"ט בחשוון 
משרד  לנציג  אלבין  יאיר  את   )2022 בנובמבר   13( התשפ"ג 
הכלכלה והתעשייה בוועדה המייעצת לשר לעניין היטל היצף 

והיטל משווה.

המינוי בתוקף כל עוד המתמנה הוא עובד משרד הכלכלה 
והתעשייה.

מינויו של רן קויתי - בטל2.

י"ט בחשוון התשפ"ג )13 בנובמבר 2022(
)חמ 5615—3(

אורנה ברביבאי  
שרת הכלכלה והתעשייה  

ס"ח התשנ"א, עמ' 38; התשס"ה, עמ' 662.  1

י"פ התש"ף, עמ' 7986.  2

                                 
ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1



ילקוט הפרסומים 10927, ל' בחשוון התשפ"ג, 24.11.2022  1216

בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6460, התשע"ב, 
עמ' 5843, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
2 להלן,  זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף  כי  חולון, 
שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, בילקוט הפרסומים 
10622, התשפ"ב, עמ' 9536, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית חולון מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחולון, המזוהה כגוש 6803, ח"ח 6; הייעוד:   
דרך.

ה' בחשוון התשפ"ג )30 באוקטובר 2022(
)חמ 3-4(

                                                      מוטי ששון
                                             יושב ראש הוועדה המקומית

                                                  לתכנון ולבנייה חולון
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
לד/7/33,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2085, 
התשל"ה, עמ' 985, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה לוד, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, בילקוט 
הפרסומים 4236, התשנ"ד, עמ' 4541, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של עיריית לוד מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בלוד, המזוהה כגוש 3960, חלקה 31 בשלמות   
)לשעבר חלקה 8(, וח"ח 4 בשטח של כ–7,000 מ"ר; הייעוד: 

שטח ציבורי פתוח.

ט"ו בחשוון התשפ"ג )9 בנובמבר 2022(
)חמ 3-4(

                                                     יאיר רביבו
                                            יושב ראש הוועדה המקומית

                                                   לתכנון ולבנייה לוד
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  כס/16/1,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2735, התשמ"א, 
עמ' 2535, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  סבא,  כפר 

תוקף ההשעיה מיום כ"א בחשוון התשפ"ג )15 בנובמבר 
2022( עד יום א' בכסלו התשפ"ד )14 בנובמבר 2023(.

כ"ז בחשוון התשפ"ג )21 בנובמבר 2022(
)חמ 3-94(

                                              אורי אלפרסי
                                 המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

הסמכה
לפי סעיף 13ב לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13ב)א1()1( לחוק שמירת הניקיון, 
)להלן - החוק(, אני מסמיך את עובדי עיריית  התשמ"ד-11984 
לוד המפורטים להלן למתן צווים לשמירת הניקיון לפי סעיף 13ב 

לחוק בתחומי העיר לוד:

אור מיכאל בן–ישי

אליהו עדן אברג'ל

שני שיר לוי

נטלי דוידי

לינוי יזדי.

הסמכה זו תעמוד בתוקפה עד לביטולה או עד למועד שבו 
יחדלו העובדים לכהן בתפקידם, לפי המוקדם שבהם.

ג' בתשרי התשפ"ג )28 בספטמבר 2022(
)חמ 1823—3-ה3(

  יאיר רביבו
     ראש עיריית לוד

ס"ח התשמ"ד, עמ' 142; התשע"א, עמ' 1063.  1

הודעה על מינוי חבר בוועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

 5 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות  הרשויות  לחוק 
בישיבתה  ערד,  העיר  מועצת  מליאת  מינתה  התשל"ו-11976, 
)6 בספטמבר 2022(, את אברהם מלול  י' באלול התשפ"ב  מיום 

לחבר ועדת ערר לעניין החוק האמור.

ט"ו בחשוון התשפ"ג )9 בנובמבר 2022(
)חמ 265—3-ה1(

ניסן בן חמו  
ראש עיריית ערד  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  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
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' ח/3/152, שהודעה 

                                                 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

                                                 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,9376 עמ'  התשפ"ב,   ,10608 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 7322, ח"ח )במ"ר(: 19, שטח   
החלקה: 1,719 מ"ר, שטח הפקעה: 72מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ב בחשוון התשפ"ג )6 בנובמבר 2022(
)חמ 3-4(

                                                      רפי סער
                                           יושב ראש הוועדה המקומית

                                              לתכנון ולבנייה כפר סבא
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  כס/16/1,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2735, התשמ"א, 
עמ' 2535, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  סבא,  כפר 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,10377 עמ'  התשפ"ב,   ,10706 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6428, ח"ח )במ"ר(: 394, שטח   
החלקה: 530 מ"ר, שטח הפקעה: בשלמות; הייעוד: שב"צ 

ושצ"פ.

י"ב בחשוון התשפ"ג )6 בנובמבר 2022(
)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  כס/1/9,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2946, התשמ"ג, 
עמ' 2541, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  סבא,  כפר 
ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 

ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן, 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, בילקוט 
הפרסומים 4231, התשנ"ד, עמ' 4284, תהיה לקניינה הגמור 
זו  הודעה  פרסום  מיום  סבא  כפר  עיריית  של  והמוחלט 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בכפר סבא, גוש 6428, ח"ח )במ"ר(: 372, שטח   
החלקה: 782 מ"ר, שטח הפקעה: 70 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ב בחשוון התשפ"ג )6 בנובמבר 2022(
)חמ 3-4(

                                                      רפי סער
                                           יושב ראש הוועדה המקומית

                                              לתכנון ולבנייה כפר סבא
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
כס/23/1/ח,  מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5735, 
התשס"ח, עמ' 462, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  סבא,  כפר  ולבנייה 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 
 ,21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
תהיה   ,10342 עמ'  התשפ"ב,   ,10701 הפרסומים  בילקוט 
לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

שטח   ,310 חלקה   ,7621 גוש  סבא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
סך  מ"ר;   49 נוכחית:  הפקעה  שטח  מ"ר,   774 החלקה: 
הכול הפקעות קודמות: 114 מ"ר, סך הכול הפקעות כולל 

הפקעות קודמות: 163 מ"ר; הייעוד: דרך.

י"ב בחשוון התשפ"ג )6 בנובמבר 2022(
)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
התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' כס/15/1, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2901, התשמ"ג, 
עמ' 1281, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  סבא,  כפר 

                                                 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

                                                 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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תיאור הקרקע -  .2

המיועד  מ"ר   134 של  בשטח   ,6583 בגוש   415-412 ח"ח   
מ"ר   97 של  ושטח  ברנדיס,  ברחוב  דרך  לטובת  בתוכנית 

לטובת דרך ברחוב הרצוג.

ט"ו בחשוון התשפ"ג )9 בנובמבר 2022(
)חמ 3-4(                                              חיים ברוידא

                                                יושב ראש הוועדה המקומית
                                                      לתכנון ולבנייה רעננה

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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' רע/2000, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3813, 
450, מצהירה בזה עיריית רעננה כי זכות  התשנ"א, עמ' 
אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה  פורסמה 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(,  בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,10154 עמ'  התשפ"ב,   ,10682 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה 63 מ"ר )בשלמות(, ומזוהה   
כגוש 6584, ח"ח 29.

י"ט בחשוון התשפ"ג )13 בנובמבר 2022(
)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

 

לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943, בילקוט 
לקניינה  תהיה   ,9376 עמ'  התשפ"ב,   ,10608 הפרסומים 
הגמור והמוחלט של עיריית כפר סבא מיום פרסום הודעה 

זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

 ,148 )במ"ר(:  ח"ח   ,6439 גוש  סבא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
שטח החלקה: 750 מ"ר, שטח הפקעה: 85 מ"ר, בייעוד דרך 

משולבת; 95 מ"ר, בייעוד דרך.

י"ב בחשוון התשפ"ג )6 בנובמבר 2022(
)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
התשכ"ה-11965, בהתאם לתכנית מס' רע/מק/843, שהודעה 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7813, התשע"ח, 
החזקה  זכות  כי  רעננה,  עיריית  בזה  מצהירה   ,8075 עמ' 
פורסמה  אליה  להלן, שביחס   2 בסעיף  בקרקע המתוארת 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, בילקוט הפרסומים 
10017, התש"ף, עמ' 1669, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 

של עיריית רעננה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

                                            
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2


