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הסמכה למנהל

הודעה על העברת סמכות הנתונה לפי חוק

לפי צו הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (שינוי
נוסחי אזהרה) ,התשס"ג2002-

לפי חוק הממשלה ,התשס"א2001-
מודיעים בזה ,בהתאם לסעיף (10ב)( )11לחוק הממשלה,
התשס"א ,12001-כי הממשלה החליטה בהתאם לסעיף (31ב)
לחוק–יסוד :הממשלה ,2להעביר לשר זאב אלקין את הסמכות
הנתונה לשר הפנים לפי סעיף (206ב )1לפקודת העיריות [נוסח
חדש] ,3באשר להמשך כהונת ראש עיריית טבריה על רקע אי–
אישור תקציב העירייה לשנת .2019

ההסמכה תהיה בתוקף כל עוד המוסמך משמש בתפקידו
במשרד הבריאות.

בהתאם לסעיף (31ב) לחוק–יסוד :הממשלה ,אישרה הכנסת
החלטה זו ביום כ"ט בחשוון התש"ף ( 27בנובמבר .)2019

ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
(חמ )3-5844

ל' בחשוון התש"ף ( 28בנובמבר )2019
(חמ -3-3281ה)11

בתוקף סמכותי לפי סעיף  6לצו הגבלת הפרסומת והשיווק
של מוצרי טבק (שינוי נוסחי אזהרה) ,התשס"ג( 12002-להלן -
הצו) ,אני מסמיך את ד"ר אודי קלינר למנהל לעניין סעיף  3לצו.

1

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
1
2
3

ס"ח התשס"א ,עמ' .168
ס"ח התשס"א ,עמ' .158
דיני מדינת ישראל  ,8עמ'  ;197ס"ח התשס"ד ,עמ' .111

מינוי והסמכה
לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ריסוס בקרבת מקורות
מים) ,התשנ"א ,1991-ולפי תקנות המים (מניעת זיהום מים)
(שימוש בבוצה וסילוקה) ,התשס"ד2004-
בתוקף סמכויותיי לפי הסעיפים המפורטים בטור א' להלן
של החיקוקים המפורטים בטור ב' לצדם ,אני מסמיך את פקחי
הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים
להלן בסמכויות כמפורט בטור ג' לצדם:
אורית כץ
		
דקל גד

איתי נווה

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ג' בכסלו
התש"ף ( 1בדצמבר  ,)2019בתיק בד"מ  ,017/2019החליט
להטיל על צבי רוזנטל ,רישיון מס'  ,57566עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של עשר שנים.
תוקף ההשעיה מיום ג' בכסלו התש"ף ( 1בדצמבר )2019
עד יום כ"ג בכסלו התש"ץ ( 30בנובמבר .)2029
ד' בכסלו התש"ף ( 2בדצמבר )2019
יצחק נטוביץ
(חמ )3-94
משנה לראש לשכת עורכי הדין
 1ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

יגאל יונש

רועי ארד

הודעה בדבר הוצאת חבר

דותן חרוש

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

דוד אואנונו
טור א'
התקנה

טור ב'
החיקוק

טור ג'
הסמכויות

(7ב)

תקנות המים (מניעת
זיהום מים) (ריסוס
בקרבת מקורות מים),
1
התשנ"א1991-

דרישת הצגת
פנקס ריסוס

)5(4

תקנות המים (מניעת
זיהום מים) (שימוש
בבוצה וסילוקה),
2
התשס"ד2004-

עיון במסמכים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ד' בכסלו
התש"ף ( 2בדצמבר  ,)2019בתיק בד"מ  ,177/2010החליט
להטיל על עו"ד אריאל אריק פופר ,רישיון מס'  ,16873עונש
של הוצאה מן הלשכה ,מיום ד' בכסלו התש"ף ( 2בדצמבר
.)2019
ה' בכסלו התש"ף ( 3בדצמבר )2019
(חמ )3-94

1

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמכים משמשים
כפקחים ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.
ט"ו בחשוון התש"ף ( 13בנובמבר )2019
(חמ -3-2235ה)1

1
2

זאב אלקין
השר להגנת הסביבה
ק"ת התשנ"א ,עמ'  ;776התשנ"ה ,עמ' .1503
ק"ת התשס"ד ,עמ' .287

1 880
05/12/19

משה בר סימן טוב
המנהל הכללי של משרד הבריאות
ק"ת התשס"ג ,עמ'  ;227התשס"ה ,עמ' .165

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ס ,עמ' .134

הודעה בדבר שינויים בתקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי שינה בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
1

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,8561ז' בכסלו התש"ף5.12.2019 ,
12:24

ת"י  1497חלק  - 1מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי
השגחה :דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה ,גיליון
תיקון מס'  ,3מנובמבר  2019למהדורה מאוקטובר 2012
ומגיליונות התיקון מיוני  2013ומאוקטובר .2015
ל' בחשוון התש"ף ( 28בנובמבר )2019
גלעד גולוב
(חמ -3-96ה)5
המנהל הכללי
של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר קביעת תקנים
לפי חוק התקנים ,התשי"ג1953-
בהתאם לסעיף (6ב) לחוק התקנים ,התשי"ג ,11953-אני
מודיע ,כי מכון התקנים הישראלי קבע ,בתוקף סמכויותיו לפי
סעיף (6א) לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן:
ת"י  24779חלק  - 4טכנולוגיית המידע  -היבטים החוצים
תחומי שיפוט והיבטים חברתיים של יישום טכנולוגיות
ביומטריות  -סמלים ,איקונים וסימנים לשימוש במערכות
ביומטריות :יישומי טביעת אצבע ,מנובמבר ;2019
ת"י  29159חלק  - 1טכנולוגיית המידע  -כיול ,ריבוד והיתוך
של נתונים ביומטריים :תסדיר למידע מותך ,מנובמבר
;2019
ת"י  - 29164טכנולוגיית המידע  -ביומטרייה BioAPI -
משובץ ,מנובמבר ;2019
ת"י  - 29189טכנולוגיית המידע  -ביומטרייה  -הערכה של
יישומים ביומטריים הנעזרים בבוחן ,מנובמבר ;2019
ת"י  - 29197טכנולוגיית המידע  -מתודולוגיית הערכה בעבור
השפעת הסביבה בביצועי מערכת ביומטרית ,מנובמבר
;2019
ת"י  30107חלק  - 1טכנולוגיית המידע  -גילוי של תקיפת מצג
ביומטרי :מסגרת ,מנובמבר ;2019
ת"י  30107חלק  - 2טכנולוגיית המידע  -גילוי של תקיפת מצג
ביומטרי :תסדירי נתונים ,מנובמבר ;2019

ת"י  - 842בטיחות מכונות  -אותות סכנה חזותיים  -דרישות
כלליות ,תכן ובדיקה ,מנובמבר  2019בא במקום ת"י 1854
מנובמבר ;2005
ת"י  - 27065ביגוד מגן  -דרישות ביצועים לביגוד מגן שלובשים
עובדים המשימים חומרי הדברה ועובדים החוזרים לאזור
לאחר ההדברה ,מנובמבר ;2019
ת"י  16523חלק  - 1קביעת עמידות חומרים בחדירת כימיקלים:
חדירת כימיקלים במצב נוזלי בתנאים של מגע רציף ,מנובמבר
 2019בא במקום ת"י  1284חלק  6מדצמבר ;2010
ת"י  16523חלק  - 2קביעת עמידות חומרים בחדירת כימיקלים:
חדירת כימיקלים במצב גזי בתנאים של מגע רציף,
מנובמבר ;2019
ת"י  562חלק  - 14בטיחות צעצועים :קפצות (טרמפולינות)
לשימוש ביתי ,מנובמבר  2019בא במקום המהדורה
מספטמבר ;2017
ת"י  - 16232מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם -
נדנדות לתינוקות ,מנובמבר ;2019
ת"י  - 30401מערכות לניהול ידע  -דרישות ,מנובמבר  2019בא
במקום ת"י  25006מנובמבר ;2011
ת"י  5515חלק  - 20ציוד ספורט :מכשירי התעמלות  -מיתקני
חבלי טיפוס  -מידות ,דרישות בטיחות ושיטות בדיקה,
מנובמבר ;2019
ת"י  - 9612אקוסטיקה :קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת
עבודה  -שיטה הנדסית ,מנובמבר  2019בא במקום ת"י
 5541מדצמבר ;2005
ת"י  - 1090מצעי מיטה ,מנובמבר  2019בא במקום ת"י 1090
חלק  1ממאי  1990ותיקון הטעות מנובמבר .1990
ל' בחשוון התש"ף ( 28בנובמבר )2019
גלעד גולוב
(חמ -3-96ה)1
המנהל הכללי של
מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מחוזית
למחוז דרום
תמ"מ  - 3/21/14/4מתחם תמנע

ת"י  - 17885מערכות צנרת מפלסטיק  -אבזרים מכניים לשימוש
במערכות צנרת לחץ מפוליאתילן במערכות לאספקת מים,
מנובמבר  2019בא במקום ת"י  5283מנובמבר ;2001
ת"י  13598חלק  - 2מערכות צנרת תת–קרקעיות לביוב ולניקוז
ללא לחץ  -פוליוויניל כלורי קשיח ( ,)PVC-Uפוליפרופילן
( )PPופוליאתילן ( :)PEדרישות לשוחות ולתאי בקרה
לשימוש באזורי תנועה ובהתקנות תת–קרקעיות ,מנובמבר
 2019בא במקום המהדורה מיולי ;2013
ת"י  60034חלק  - 29מכונות חשמל מסתובבות :העמסה
שקילה וטכניקות ריכוב  -בדיקות עקיפות לקביעת עליית
טמפרטורה ,מנובמבר ;2019

לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  89 ,88ו– 90לחוק
התכנון והבנייה ,התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,כי במשרדי
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום ובמינהל התכנון
בירושלים ,הופקד שינוי מס'  3לתכנית המיתאר המחוזית ,מחוז
דרום תמ"מ  :21/14/4מתחם תמנע.
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה דנה בתכנית בישיבתה
מס'  629מיום א' בסיוון התשע"ט ( 4ביוני  )2019והחליטה על
הפקדתה.

ת"י  - 62423מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) מטיפוס
 Fומטיפוס  Bבעלי שילוב הגנה מפני זרם יתר (מפסקי מגן
משולבים) ובלא שילוב הגנה מפני זרם יתר ,המיועדים
לשימוש ביתי ולשימושים דומים ,מנובמבר ;2019

.1

ת"י  - 15419ביגוד מגן  -קווים מנחים לבחירת ביגוד מגן להגנה
מפני כימיקלים ,לשימוש בו ,לטיפול בו ולתחזוקתו ,מנובמבר
;2019

__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

1

מטרות התכנית:
שינוי ייעוד משטחים פתוחים וגבול שטח לתכנון תיירות
לשמורת טבע;

ס"ח התשי"ג ,עמ'  ;30התשל"א ,עמ' .22

ילקוט הפרסומים  ,8561ז' בכסלו התש"ף5.12.2019 ,
05/12/19

12:24

1881

.2

שינוי ייעוד משטחים פתוחים וגבול שטח לתכנון תיירות
ושמורת טבע לאזור מלונאות ונופש בסמוך למבואת
הכניסה של פארק תמנע וקביעת הוראות לעניין ייעוד זה.

מקום התכנית :מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :חבל אילות,
רשות מקומית :מועצה אזורית חבל אילות.
חלקי גושים.39114 ,39113 :
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר,
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן ועדה מקומית,
או מהנדס ועדה מקומית ,שמרחב התכנון שלה כלול בתחום
התכנית או גובל אותו; רשות מקומית ,לרבות ועד מקומי
כאמור בסעיף  3לפקודת המועצות המקומיות ,2שאזור שיפוטה
כלול בתחום התכנית או גובל אותו; גוף ציבורי או מקצועי
שאושר לפי סעיף  )3(100לחוק ,ושיש לו עניין ציבורי בתכנית
וכן כל משרד ממשרדי הממשלה ,רשאים בתוך  60ימים מהיום
שפורסמה הודעה זו בעיתונות ,להגיש התנגדות למזכיר
המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ואליו בלבד ,לכתובת:
מינהל התכנון ,רח' בית הדפוס  ,12גבעת שאול ,ירושלים,
ועותק למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום,
רח' התקווה  ,4קריית הממשלה ,באר שבע .הפנייה תהיה בכתב
ב– 3עותקים ותכלול פרטי התקשרות מלאים (כתובת ,טלפון,
פקס ,טלפון נייד ,דואר אלקטרוני) .ההתנגדות תהיה מנומקת
ותלווה בתצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת;
התצהיר יינתן בפני עורך דין או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק
או על פיו.
התכנית האמורה ,בצורה שבה היא הופקדה ,נמצאת
בארכיב לשכת התכנון המחוזית מחוז דרום ,רח' התקווה ,4
קריית הממשלה ,באר שבע ,טלפון074-7697185 : ,ובמינהל
התכנון ,רח' בית הדפוס  ,21גבעת שאול ,ירושלים ,טל'
 ,074-7578137וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בלא תשלום ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובתיאום מראש.
מידע נוסף ניתן לקבל בעמוד התכנית באתר האינטרנט של
מינהל התכנון בכתובת.http://www.iplan.gov.il :

סרוק לצפייה במסמכים

כ"ז בחשוון התש"ף ( 25בנובמבר )2019
(חמ -3-697ה)3
		
זאב בילסקי
יושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבנייה
__________
 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,9עמ' .256
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הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית
בתקופת ביניים תת"ל  - 95רצועת קרקע לקווי
הולכת נפט ומיתקנים נלווים ,קצא"א
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים 76ג( )1ו– 77לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,מודיעה בזה הוועדה הארצית
לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס' 6/2019
מיום י"ח באדר ב' התשע"ט ( 25במרס  ,)2019החליטה על הכנת
תכנית לתשתית לאומית מס'  - 95רצועת קרקע לקווי הולכת
נפט ומיתקנים נלווים ,קצא"א (להלן  -התכנית).
מקום ותיאור התכנית :תחום התכנית חל על שטח כל
רצועת הצנרת והמיתקנים הנלווים אליה ,מסוג של משדרי
לחץ ,מיתקני הגנה קטודית ,מגופים וכן  5תחנות שאיבה.
רצועת הצנרת היא רצועת קרקע ברחוב משתנה של 60-5
מטרים מאילת ועד חיפה ,באורך כולל של כ– 750ק"מ .בתחום
הרצועה יכול שהיה צינור אחד או יותר .כמו כן ,יכול שיהיו
 2רצועות מקבילות ,לכל צינור בנפרד 5 .תחנות השאיבה
נמצאות בפארן ,יוטבתה ,משאבי שדה ,אשדוד וגלילות.
תחום התכנית/תיאור תוואי התכנית :תחילתה של רצועת
הקרקע בקריית חיים שבמחוז חיפה וסופה בעיר אילת במחוז
דרום ,כולל מעבר במחוזות המרכז ותל אביב:
מקריית חיים שבמחוז חיפה ,הרצועה יורדת דרומה לכיוון
מנחת בית הספר הטכני של חיל האוויר ,חוצה את נחל הקישון,
עוברת בעיר חיפה בדרך פלי"ם ,שדרות המגינים ,שכונת קריית
אליעזר ,מבואות חיפה ,צומת מת"מ.
ביציאה מחיפה הרצועה עוברת ממזרח לכביש  ,4ובאזור
טירת הכרמל הרצועה עוברת לצדו המערבי של כביש ,4
יורדת דרומה במקביל לכביש  4בשטחי המועצה האזורית חוף
הכרמל  -עין כרמל ,גבע כרמל ,צרופה ,עין איילה ,פורדיס,
צומת פורדיס ,באזור בית חנניה פונה מערבה ויורדת דרומה
לכיוון אור עקיבא ,עוברת בפאה המזרחית של אור עקיבא -
אזור התעשייה ,יורדת דרומה לחדרה ,עוברת בחדרה חוצה
את מחלף אולגה בצדו המזרחי ובהמשך ,דרומה ,דרך שטחי
המועצה האזורית עמק חפר  -כפר ויתקין ,אביחיל ,במקביל
לנתניה ממזרח לכביש  ,2ממשיכה דרך שטחי המועצה
האזורית חוף השרון  -כפר נטר ,שפיים רשפון ,בדופן המזרחית
של כפר שמריהו ,עד הרצליה מחלף שבעת הכוכבים.
המשך התוואי של הרצועה הוא בדופן המזרחית של רמת
השרון ,חוצה מזרחה ,חוצה את כביש  5לתחנת שאיבה גלילות,
יורדת דרומה ופונה מזרחה לכיוון פתח תקווה ועוברת בצדה
המזרחי ,ממשיכה ועוברת בצדו המזרחי של כביש  46בשטחי
המועצה האזורית חבל מודיעין  -נחלים ,בארות יצחק ,בני
עטרות ,טירת יהודה ,כפר טרומן ,בן שמן  ,כפר דניאל ,אחיסמך,
יורדת דרומה לכיוון מחלף לוד וחוצה אותו בצדו המזרחי,
ממשיכה דרומה לכיוון מחלף נשרים וחוצה אותו ממערב,
יורדת דרומה ועוברת בפאתי שטחי המועצה האזורית גזר -
בשטחים חקלאיים עד צדה המזרחי של מזכרת בתיה .שם פונה
מערבה ועוברת בצדה הצפוני של המועצה האזורית ברנר -
בית אלעזרי ,גבעת ברנר ,עד גאליה .ממשיכה דרומה לכיוון
יבנה ועוברת בצד המזרחי במקביל לפסי הרכבת ,יורדת דרומה
וחוצה את מחלף בני דרום בצדו המערבי במקביל לגן יבנה
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
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וממערב לו .משם ממשיכה דרומה עד תחנת השאיבה אשדוד
אשר ממערב לכביש  4וממשיכה דרומה לאזור צומת עד הלום.

שמעון ,באר שבע ,רמת חובב ,רמת נגב ,הערבה התיכונה ,חבל
אילות ,אילת.

במקביל לאזור זה יש רצועה מבתי זיקוק אשדוד היורדת
דרומה בצדה המזרחי של אשדוד עד לצומת עד הלום ,בנקודה
זו רצועות הקווים מבתי זיקוק חיפה ובתי זיקוק אשדוד נעים
יחד מזרחה ודרומה דרך שטחי המועצה האזורית באר טוביה
 שדה עוזיהו ,אמונים ,ממשיכה בשטחי המועצה האזוריתשפיר דרומית מערבית ליישוב משואות יצחק ,חוצה את
כביש  ,3יורדת דרומה עד סמוך לצומת גבעתי ,פונה לדרום
מערב ועוברת בשטחים החקלאיים של המועצה האזורית חוף
אשקלון  -גבעתי ,משען ,בית שקמה ,גיאה ,עד סמוך לצומת
אשקלון דרום .כאן הרצועה פונה מערבה במקביל לדרך בר לב
באשקלון עד לתוך חוות המיכלים שבמתחם אשקלון של חברת
קצא"א.

רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום
התכנית ,בחלוקה למרחבי תכנון מקומיים ,כולל  -כתובות,
דרכי ההתקשרות לוועדות המקומיות/מרחבי תכנון מקומיים:
ראה באתר האינטרנט של מינהל התכנון המפורט בהמשך וכן
באתר מגיש התכנית ,חברת קצא"א  -קו צינור אירופה אסיה
בע"מ ,בכתובת  www.eapc.co.ilבלשונית "תכנון ובנייה" .כמו
כן ניתן לפנות לבירורים למנהל הפרויקט מטעם חברת קצא"א,
דודו כהן ,במייל  ,dudoch@gmail.comוכן לקבלת הקבצים
של פרסום ההודעה ,כולל רשימת הגושים וחלקות ושני
התשריטים של גבולות התכנית.

ממתחם אשקלון יוצאת רצועת קו ה–" 42בכיוון כללי דרומה
לכיוון אילת .בדרך הרצועה חוצה את צומת זיקים לדרום
מזרח ,דרך השטחים החקלאיים של המועצה האזורית שער
הנגב  -ארז ,אור הנר ,איבים ,עוברת בצד הצפוני של שדרות
 אזור תעשייה צפוני ,יורדת לדרום מזרח דרך שטחי המועצההאזורית מרחבים  -ניר משה ,ניר עקיבא ,מתאחדת מצפון
ליישובים קלחים ואשבול ,ממזרח למבועים ,עם הרצועה
הדרומית של קו ה–" ,16אשר מתחילה בצומת גבעתי ויורדת
דרומה מערבית לכוכב מיכאל דרומה ,עוברת בשטחי המועצה
האזורית לכיש  -ממערב ליישובים זוהר ותלמים יורדת דרומה
מערבית ליישובים חלץ ומזרחית לברור חיל ,מזרחית לדורות
עד לנקודת האיחוד של שני הקווים ,צפונית לקלחים ואשבול.
הרצועות יורדות לכיוון דרום מזרח בשטחי המועצה האזורית
בני שמעון מזרחית לתאשור ,חוצות את כביש  264ובהמשך
את כביש  ,31עוברות במקביל למיתקן אשל הנשיא של חברת
תש"ן ,יורדות דרומית מזרחית לפאתי העיר באר שבע ,חוצות
את כביש  ,25יורדות דרומה ממזרח לבאר שבע חוצות את נחל
באר שבע ,דרומה לכיוון המועצה המקומית התעשייתית נאות
חובב ועוברות את נאות חובב ממערב ,יורדות דרומה בשטח
המועצה האזורית רמת נגב  -עד לתחנת השאיבה משאבי
שדה ,חוצות את כביש  40בסמוך לקיבוץ משאבי שדה ויורדות
לדרום מזרח לכיוון שדה בוקר ,יורדות לנחל צין ,מעלה זיק,
שמורת מצוק הצינים ,מעלה מחמל ,חוצות את מכתש רמון,
יורדות דרומה במקביל ומצדו המזרחי של כביש  40באזור
המישר ,מעלה פארן ,נחל פארן עד תחנת השאיבה פארן,
יורדות לדרום מזרח לכיוון שיטים ,צומת שיזפון ,נאות סמדר,
ממשיכות במגמה דרומה דרך צוק גרופית ,דרומה ובמקביל
לכביש  ,90עוברות בצדה המערבי של יוטבתה ,תחנת השאיבה
יוטבתה ,ממשיכות דרומה דרך החי בר ,מחלף באר אורה בצדו
המערבי ,יורדות דרומה עד למיתקן חוות המכלים שברמת
יותם ,אשר ממערב לאילת בסמוך לחציית כביש  ,12מיתקן
המצוי בתחום מתחם אילת של חברת קצא"א.
מטרת התכנית :קביעת זכויות בנייה בהתאם להוראות
פרק י 3לחוק.
השטחים הכלולים בתכנית :מרחבי תכנון מחוזיים :דרום,
מרכז ,חיפה ,תל אביב ,מרחבי תכנון מקומיים :חיפה ,מורדות
הכרמל ,חוף הכרמל ,השומרון ,מנשה אלונה ,חדרה ,עמק חפר,
נתניה ,חוף השרון ,הרצליה ,רמת השרון ,פתח תקווה ,דרום
השרון ,חבל מודיעין ,גזר ,רמלה ,ראשון לציון ,גן יבנה ,זמורה,
נס ציונה ,רחובות ,שורקות ,יבנה ,אשדוד ,באר טוביה ,שפיר,
יואב ,חוף אשקלון ,אשקלון ,לכיש ,נגב מערבי ,שדרות ,בני
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הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט ,יגבר המסומן בתשריט.
כל המעוניין רשאי לעיין בתשריט וברשימת הגושים
והחלקות הנלווים להודעה זו  -הרי שאלה מצויים במשרדי
הוועדות של מרחבי התכנון המחוזיים והמקומיים הרשומים
בהודעה ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
הודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של מינהל התכנון-
 ,https://bit.ly/2FzLf2Eתחת החיפוש "איתור תכנית
וישות תכנונית" יש למצוא את "תת"ל - 95 /סעיף "77-78
>--בטבלת ה"מסמכים" " >---פרסום נוסח לפי סעיף  76ו/או  77ו/או ."78
ז' בחשוון התש"ף ( 5בנובמבר )2019
(חמ -3-697ה)4
		
זאב בילסקי
יושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

הודעה בדבר הכנת תכנית לתשתית לאומית תת"ל
 - 107מיתקן תרמי לטיפול בפסולת בנאות חובב
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
בהתאם לסעיפים 67ג( )1ו– 77לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,11965-מודיעה בזה הוועדה הארצית לתכנון
ולבנייה של תשתיות לאומיות כי בישיבתה מס'  16/2019מיום
ו' בחשוון התש"ף ( 4בנובמבר  ,)2019החליטה על הכנת תכנית
לתשתית לאומית מס'  - 107מיתקן תרמי לטיפול בפסולת
בנאות חובב (להלן  -התכנית).
מקום ותיאור התכנית :תת"ל  107היא תכנית למיתקן
פל"א (פסולת לאנרגיה) המחליפה מיתקן תרמי לפסולת
מסוכנת הפועל כבר כ– 20שנה ,במיתקן חדש שיטפל בפסולת
מוניציפלית .המיתקן יוקם באותו המגרש שבו פעל המיתקן
הישן ,בחלקה הצפוני של המועצה המקומית תעשייתית נאות
חובב.
מטרות התכנית :כחלק ממדיניות המשרד להגנת הסביבה
להקמת מיתקנים להשבת אנרגיה מפסולת עירונית (מיתקנים
תרמיים) ,מטרת התכנית היא טיפול בפסולת מוניציפלית
(בהיקף של כחצי מיליון טון בשנה) על ידי הקמת מיתקן
לשריפת פסולת חלופי לזה שקיים בשטח היום.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מרחב תכנון מחוזי:
__________
 1ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212
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דרום ,מרחבי תכנון מקומיים :הוועדה המקומית התעשייתית
נאות חובב.

בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית ג'ת
שנערכו ביום כ"ח בחשוון התש"ף ( 26בנובמבר :)2019

רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום
התכנית:

( )1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

מחוז דרום  -מרחב תכנון הוועדה המקומית התעשייתית נאות חובב
חלקי גוש מוסדר

טור א'
שם
המועמד

חלקות בחלקן

100177

5 ,2

100178/2
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הכול לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .במקרה
של אי–התאמה בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן
בתשריט ,יגבר המסומן בתשריט.
כל המעוניין רשאי לעיין בתשריט הנלווה להודעה זו
במשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות,
בית השנהב ,בניין  ,Cקומה  ,7רח' בית הדפוס  ,12גבעת
שאול ,ירושלים ,טל'  ,074-7578208מיילti-tashtiyot@ :
;iplan.gov.il
( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז דרום ,רח' התקווה
 ,4באר שבע  ,8489312טל'  ,074-7697182מיילmiryamco@ :
;iplan.gov.il
( )3הוועדה המקומית התעשייתית לתכנון ולבנייה נאות
חובב ,המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב ,ת"ד
 ,360באר שבע ,טל'  ,08-6543110מייל.dana@neho.org.il :
מסמכי התכנית מפורסמים באתר האינטרנט של מינהל
התכנון בכתובת.https://bit.ly/2DkEbFz :

טור ב'
הקולות הכשרים
במספרים

טור ג'
הקולות הכשרים
באחוזים

גרה חאלד

3,734

55.70

ותד מוחמד

2,970

44.30

( )2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות
המקומית הוא ;7,043
( )3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא
;6,704
( )4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא ;339
( )5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גרה חאלד.
כ"ט בחשוון התש"ף ( 27בנובמבר )2019
ויין מרק
(חמ -3-2150ה)3
מנהל הבחירות לג'ת
 2ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;211התשס"א ,עמ'  16ועמ' .19

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית ג'ת
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה1965-
לפי סעיף (71א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,נמסרת בזה הודעה על
תוצאות הבחירות למועצת הרשות המקומית ג'ת שנערכו ביום
כ"ח בחשוון התש"ף ( 26בנובמבר :)2019
( )1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו,
מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות
המועמדים ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת
מרשימות המועמדים הם כמפורט להלן:
טור ג'
מספר
הקולות
הכשרים

טור ד'
מספר
המנדטים

אם

אלביאן

1,577

3

ג

אלג'בל

570

1

אלופאק ואלאחראר

515

1

7

0
1
1

טור א'
אותיות
הרשימה

ה' בכסלו התש"ף ( 3בדצמבר )2019
(חמ -3-697ה)4
		
זאב בילסקי
ראש מטה הדיור הלאומי
ויושב ראש הוועדה לתשתיות לאומיות

חר

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות
המקומית ג'ת
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה ,1965-וחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
התשל"ה1975-
לפי סעיף (71א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
התשכ"ה ,11965-וסעיף (7ב)( )1לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה ,21975-נמסרת
1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ג ,עמ' .548

1 884
05/12/19

1

טור ב'
כינוי הרשימה

נ

אלהודא

נך

ג'ת בלדנא

748

ע

אלעדל

592

ף

נור אלבלד

642

1

ץ

אלאסלאח ואלתגייר

524

1

ק

אלאסתקאמה

553

1

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ג ,עמ' .548
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טור א'
אותיות
הרשימה

טור ב'
כינוי הרשימה

טור ג'
מספר
הקולות
הכשרים

טור ד'
מספר
המנדטים

ש

אלראיה

5

0

ת

אלתלה

992

1

ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה ,21975-נמסרת בזה
הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית טייבה
שנערכו ביום כ"ח בחשוון התש"ף ( 26בנובמבר :)2019
( )1שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו
לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:
טור ב'

טור ג'

הקולות
הכשרים
במספרים

הקולות
הכשרים
באחוזים

912

4.03

חאג יחיא מוחמד

8,372

36.96

מסארוה מנצור שועאע

13,368

59.01

( )2רשימה שאותיותיה מפורטות בטור א' להלן התקשרה עם
הרשימה שאותיותיה מפורטות בטור ב' לצדה ,לפי סעיף
 45לחוק:
טור א'

טור ב'

אם

ף

ג

חר

( )3המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות
המקומית הוא ;7,043
( )4המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא
;6,725
( )5המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא ;318
( )6שמות האנשים שנבחרו לחברי המועצה מכל רשימה הם
כמפורט להלן:
טור א'
אותיות
הרשימה
אם

טור ב'
 .1ותד עקל
 .2ותד נמר
 .3ותד נור דין

ג

 .1ותד עקל

חר

 .1ותד פריד

נך

 .1חלף אשרף

ף

 .1ותד כאלד

ץ

 .1אבו בכר ריאד

ק

 .1ותד אוסמא

ת

 .1בדראן מוחמד

כ"ט בחשוון התש"ף ( 27בנובמבר )2019
ויין מרק
(חמ -3-2150ה)1
מנהל הבחירות לג'ת

טור א'
שם המועמד
ג'אבר סעד

( )2המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות
המקומית הוא ;23,522
( )3המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא
;22,652
( )4המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא ;870
( ) 5שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא מסארוה
מנצור שועאע.
כ"ט בחשוון התש"ף ( 27בנובמבר )2019
כיוף נשאת
(חמ -3-2150ה)3
מנהל הבחירות לטייבה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת הרשות
המקומית טייבה
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה1965-
לפי סעיף (71א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
התשכ"ה( 11965-להלן  -החוק) ,נמסרת בזה הודעה על תוצאות
הבחירות למועצת הרשות המקומית טייבה שנערכו ביום כ"ח
בחשוון התש"ף ( 26בנובמבר :)2019
( )1אותיותיהן וכינוייהן של רשימות המועמדים שאושרו ,מספר
הקולות הכשרים שניתנו לכל אחת מרשימות המועמדים
ומספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים
הם כמפורט להלן:

לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה ,1965-וחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם),
התשל"ה1975-

2
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גא

וחדה ואמל

2,327

1

חד"ש

1,229

1

אלהודא ואלנור

1,534

1

ו

לפי סעיף (71א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),
התשכ"ה ,11965-וסעיף (7ב)( )1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
1

אט

סיעת אלטייבה

2,620

2

טור א'
אותיות
הרשימה

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות
המקומית טייבה

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ג ,עמ' .548
ס"ח התשל"ה ,עמ'  ;211התשס"א ,עמ'  16ועמ' .19

טור ג'
מספר
הקולות
הכשרים

טור ד'
מספר
המנדטים

חם

1

טור ב'
כינוי הרשימה

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;248התשס"ג ,עמ' .548

1885

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות

()2
()3
()4
()5

טור ג'
לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
טור ד'
מספר
טור א'
מודיעים בזה כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של
מספר
הקולות
טור ב'
אותיות
המקרקעין המתואר ים בתוספת שלהלן.
הכשרים המנדטים
כינוי הרשימה
הרשימה
כל אדם המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרישום
2
2,334
אלתעאוון ואלאיח'א
יא
בתוך  60ימים מיום פרסום הודעה זו.
0
1,071
כראמת אלטייבה
כט
ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין,
הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין ,רח' בן יהודה ( 34מגדל
2
2,520
אלפלאח
לא
העיר) ,קומה  ,2ירושלים ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד נוסף
1
1,606
מג'ד אלטייבה
מט
לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.
תוספת
1
1,475
נדאא אלטייבה
נט
מס' התיק :תש"ג 10/19
2
2,950
עמל ואמל
עא
פרטי הרישום הקיים:
1
1,554
עדאלת אלטייבה
עט
העיר :ירושלים.
שטח חלקת הרכוש המשותף 51.13 :מ"ר.
1
1,810
אלתגייר
פא
זיהוי :גוש שומה  ,30087חלקה  ,190גוש שומה  ,30087חלקה .191
0
18
צדק אלטייבה
ץ
מס' השטר :כמפורט בנסח הרישום.
המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות
הבעלים :תת–חלקה  - 1אביב אריאל;
המקומית הוא ;23,545
תת–חלקה  - 2כהן נדב ,כהן רבקה;
המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 		
תת–חלקה  - 3קסוטו דרור משה ,קסוטו עינב.
		
;23,048
פרטי התיקון המבוקש:
המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא ;497
שמות האנשים שנבחרו לחברי המועצה מכל רשימה הם העיר :ירושלים.
שטח חלקת הרכוש המשותף 52 :מ"ר.
כמפורט להלן:
גוש שומה  ,30087חלקה  ,190גוש שומה  ,30087חלקה .191
טור א'
מס' השטר :כמפורט בנסח הרישום.
טור ב'
אותיות
הבעלים :תת–חלקה  - 1אביב אריאל;
כינוי הרשימה
הרשימה
תת–חלקה  - 2כהן נדב ,כהן רבקה;
		
 .1עאזם טארק
אט
תת–חלקה  - 3קסוטו דרור משה ,קסוטו עינב.
		
 .2נאשף פרחאת
הערה :הבקשה מתבססת על תצ"ר מס'  674/15ומתייחסת
 .1גאבר עבדללה
גא
למקרקעין המפורטים לעיל והידועים כגוש שומה  ,30087חלקה
 ,190גוש שומה  ,30087חלקה .191
 .1עאזם סנאן
ו
במסגרת הבקשה מבוקש לקבוע את שטח חלקת הרכוש
סעד
ג'אבר
.1
חם
המשותף.
הגבולות הם בהתאם לתצ"ר  .674/15הואיל ומדובר בבית
 .1עוביד אכרם
יא
משותף ובו  3תתי–חלקות ,אין צורך בתיקון רישום הגבולות.
 .2יאסין עלי
כ"ט בחשוון התש"ף ( 27בנובמבר )2019
 .1חאג יחיא מוחמד
לא
יעל ענתבי-שרון
 .2גבאלי מורשד
מפקחת בכירה על רישום המקרקעין
 .1מצארוה חיכמת
מט
נט

 .1נציראת וקאד

עא

 .1גבארה עבד אלחכים
 .2שיך יוסף עלי

עט

 .1גאבר מוחמד

פא

 .1גבארה עמאד

כ"ט בחשוון התש"ף ( 27בנובמבר )2019
(חמ -3-2150ה)1
כיוף נשאת
מנהל הבחירות לטייבה

1 886
המחיר  3.24שקלים חדשים
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הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיע כי לוח הזכויות של גוש רישום מס' - 19210
כפר יאסיף ,נפת עכו ,הוצג ביום ל' בחשוון התש"ף ( 28בנובמבר
 ,)2019למשך  30ימים ,לעיון בלשכת סגן פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו ,קניון מבנה ,רח' דרך החטיבות ,נוף הגליל,
במועצה המקומית כפר יאסיף ובלשכת ממונה הרשויות ,מחוז
הצפון ,בית הממשלה ,נוף הגליל.
ל' בחשוון התש"ף ( 28בנובמבר )2019
עדנאן זידאן
סגן פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר עכו
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