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הודעה בדבר התפטרות מועמד לכנסת ה–20
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969

משולב[,  ]נוסח  לכנסת  הבחירות  לחוק   87 לסעיף  בהתאם 
ה–20,  לכנסת  שהמועמד  הודעה  בזה  נמסרת  התשכ"ט-11969, 
אילן שוחט מרשימת "ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן", 

התפטר ביום י' בניסן התשע"ה )30 במרס 2015(.

הודעתי מיום ד' באדר התשע"ה )23 בפברואר 2015( בדבר 
רשימת המועמדים לכנסת העשרים2 תתוקן לפי זה.

י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015(
)חמ 3-16-ה7(

סלין ג'ובראן  
שופט בית המשפט העליון   

יושב ראש ועדת הבחירות    
המרכזית לכנסת ה–20

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 3938, עמ' 3954 ועמ' 4075.  2

תיקון ההודעה בדבר תוצאות הבחירות לכנסת ה–20
לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט-1969, 

וחוק–יסוד: הכנסת

בהתאם לסעיף 84)א( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 
התשכ"ט-11969, וסעיף 11 לחוק–יסוד: הכנסת2, ועקב התפטרותו 
בראשות  ביתנו  "ישראל  המועמדים  מרשימת  שוחט  אילן  של 
תוצאות  בדבר  ההודעה  את  מתקן  אני  ליברמן"3,  אביגדור 
הבחירות לכנסת ה–20 מיום ה' בניסן התשע"ה )25 במרס 2015(4, 

כך שבסעיף 4)ו(, במקום המועמדים שמספרם 4 עד 6 יבוא:

"4   גל שרון         5   עמאר חמד     6   אילטוב רוברט"

י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015(
)חמ 3-16-ה6(

סלין ג'ובראן  
שופט בית המשפט העליון   

יושב ראש ועדת הבחירות    
המרכזית לכנסת ה–20

ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.  1

ס"ח התשי"ח, עמ' 69; התשנ"ו, עמ' 100.  2

י"פ התשע"ה, עמ'  3

י"פ התשע"ה, עמ' 4370.  4

הודעה על החלטה להחיל את ביקורת המדינה ואת 
הפרק השביעי

לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 ]נוסח משולב[

הואיל ומרכזים קהילתיים פתח תקוה )מקפת( )ע"ר(, עמותה 
רשומה מס' 58-001391-0, היא גוף שעיריית פתח תקוה, שהיא 

גוף מבוקר לפי סעיף 9)4( לחוק, משתתפת בהנהלתו;

כמבקר  תפקידי  מילוי  לצורכי  לי  דרוש  והדבר  הואיל 
המדינה וכנציב תלונות הציבור;

לפיכך, אני מחליט, בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9)7( ו–36)2(  
 - )להלן  משולב[  ]נוסח  התשי"ח-1958  המדינה,  מבקר  לחוק 
החוק(1, להחיל על העמותה את ביקורת המדינה בכל התחומים 

שאליהם מתייחס החוק, וכן את הפרק השביעי בחוק, שעניינו 
עובדים  של  תלונות  בירור  לצורך  וזאת  הציבור,  תלונות  בירור 

לפי סעיפים 45א-45ה לחוק.

כ"ח באדר התשע"ה )19 במרס 2015(
)חמ 3-463-ה2(

יוסף חיים שפירא  
מבקר המדינה ונציב  

תלונות הציבור  

הודעה על הסמכה בסמכויות המנהל*
לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

בתוקף סמכותי לפי סעיף 169)א( לחוק הטיס, התשע"א-12011 
נושאי התפקידים ברשות  )להלן - חוק הטיס(, אני מסמיך את 
שלהלן,  בטבלה  א'  בטור  המפורטים  האזרחית,  התעופה 
בסמכויות הנתונות לי לפי חוק הטיס ולפי תקנות הטיס, כמפורט 

בטור ב' שלצדם בטבלה שלהלן:

בהודעה זו -   .1

"תקנות הבטיחות בשדות תעופה" - תקנות הטיס )בטיחות   
בשדות תעופה של רשות התעופה(, התשנ"ב-21992;

"תקנות ההפעלה" - תקנות הטיס )הפעלת כלי טיס וכללי   
טיסה(, התשמ"ב-31981;

"תקנות המנחתים" - תקנות הטיס )מנחתים(, התשל"ה-41975.  

טבלה:  .2

טור ב'טור א'מס'

מנהל אגף בכיר 1

)תשתיות תעופתיות(

 ,27 סעיפים   - הטיס  )1( חוק 
32,   35 ו–82 לעניין הוראות 
שאינן בנות פועל תחיקתי;  

תקנות   - המנחתים  )2( תקנות 
2, 2ג, 3)1(, )3( ו–)4(, 4 - לעניין 
ברישיון  תנאים  קביעת 
 -  37 33)א(,  28)ג(,  בלבד, 

לעניין דרישת המנהל;

בשדות  הבטיחות  )3( תקנות 
)ג(  3)ב(,  תקנות   - תעופה 
12, 19)ה()3(, 25)א(  ,4 ו–)ה(, 

 ;30 ,)4(

- תקנות   )4( תקנות ההפעלה 
שירותי  לעניין   - 66)א( 
הפיקוח על תנועה אווירית,  

ו–)ג( ;

מנהל תחום בכיר 2
)תשתיות קרקעיות(

 32 סעיפים   - הטיס  )5( חוק 
ו–35)א(;

 
ס"ח התשי"ח, עמ' 92.  1

הודעה זו פורסמה באופן משובש בי"פ 7012, עמ' 4432 והיא   *
מתפרסמת מחדש. 

ס"ח התשע"א, עמ' 830.  1

ק"ת התשנ"ב, עמ' 1046.  2

ק"ת התשמ"ב, עמ' 8.  3

ק"ת התשל"ה, עמ' 1996.  4
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טור ב'טור א'מס'

תקנות 2  - המנחתים  )6( תקנות 
2, 2ג, 3)1(, )3( ו–)4(, 4 - לעניין 
ברישיון  תנאים  קביעת 
 -  37 33)א(,  28)ג(,  בלבד, 

לעניין דרישת המנהל;

בשדות  הבטיחות  )7( תקנות 
3)ב(,  תקנות   - תעופה 
19)ה()3(,  ,12  ,4 ו–)ה(,   )ג( 

25)א()4(, 30;

תקנה    - ההפעלה  )8( תקנות 
66)ג(; 

מפקח )תשתיות 3
קרקעיות(

בשדות  הבטיחות  )9( תקנות 
תעופה - תקנה 4;

מנהל תחום בכיר 4
)תשתיות אוויריות(

 82 סעיף   - הטיס  )10( חוק 
לעניין הוראות שאינן בנות 

פועל תחיקתי;  

בשדות  הבטיחות  )11( תקנות 
תעופה - תקנה  4;

מרכז )תשתיות 5
אוויריות(

בשדות  הבטיחות  )12( תקנות 
תעופה - תקנה  4;

מפקח תעבורה 6
אווירית

 27 סעיפים   - הטיס  )13( חוק 
בנות  שאינן  לעניין  ו–82 

פועל תחיקתי;   

בשדות  הבטיחות  )14( תקנות 
תעופה - תקנה 4;

תקנה     - ההפעלה  )15( תקנות 
שירותי  לעניין   - 66)א( 
הפיקוח על תנועה אווירית.

מפקח ראשי מערכות 7
תקשורת ניווט 

ועקיבה 

)16( חוק הטיס - סעיף 35)א(; 

תקנה   - ההפעלה  )17( תקנות 
66)ג(. 

כ' באדר התשע"ה )11 במרס 2015(
)חמ 3-4274(         יואל פלדשו

           מנהל רשות התעופה האזרחית

הסמכה
לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968

עסקים,  רישוי  לחוק  28)א()5(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשכ"ח-11968 )להלן - החוק(, אני מסמיכה את אילי אטיאס 
טעון  בעסק  עוסקים  שבהם  לחצרים  סבירה  עת  בכל  להיכנס 
בעסק  בהם  שעוסקים  לחשוב  סביר  יסוד  לה  שקיים  או  רישוי 
כאמור, כדי לבדוק אם מקיימים בו את הוראות החוק והתקנות 
על פיו, לרבות תנאים ברישיון או בהיתר זמני שנקבעו בסעיף 

7 לחוק.

משמשת  המוסמכת  עוד  כל  בתוקפה  תעמוד  זו  הסמכה 
בתפקידה במשרד להגנת הסביבה.

י"ז באדר התשע"ה )8 במרס 2015(
)חמ 3-2495-ה2(

גילי צימנד  
הממונה על איכות הסביבה  

הכרזה על אזורים הנגועים במחלת שפעת העופות
לפי פקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-1985

בעלי  מחלות  לפקודת   18 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
האזורים  על  מכריז  אני  התשמ"ה-11985,  חדש[,  ]נוסח  חיים 
המפורטים להלן אזורים נגועים, הואיל ומצויה בג'בליה מחלת 

שפעת העופות:

ארז, זיקים, יד מרדכי, כפר עזה, מפלסים, נחל עוז, ניר עם, 
ברדיוס  הנמצא  אחר  מקום  וכל  עלומים,  סעד,  העשרה,  נתיב 

של 10 ק"מ מג'בליה.

י"א בניסן התשע"ה )31 במרס 2015(
)חמ 3-126(

נדב גלאון  
מנהל השירותים הווטרינריים  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84.  1

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/7/15.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 2,509.78 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דאר אל ווידי;

דרום: דרך;

מזרח: מס' 45;

מערב: מס' 43.

זיהוי: ספר 1011, דף 84.

המספר הישן של החלקה: 1/99 בית חנינה )מ(.

הבעלים: מדינת ישראל.

הערות: הפקעת חלק מחלקה - מדינת ישראל, סעיף 19, מספר שטר: 
.7278/1987  

ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ד, עמ' 276.  1
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הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/11/15.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 2,689 מ"ר.

הגבולות:

צפון: דרך;

דרום: מגרש מס' 54;

מזרח: מגרשים מס' 9, 10;

מערב: דרך.

זיהוי: ספר 1011, דף 237.

המספר הישן של החלקה: 3/149 בית חנינה )מ(.

הבעלים: מדינת ישראל.

הערות: הפקעת חלק מחלקה - מדינת ישראל, סעיף 19, מספר 
שטר: 7278/1987.

התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 421 מ"ר.

הגבולות: לפי תצ"ר 889/13, בגוש שומה 31282.

זיהוי נוסף: גוש )שומה( 31282, חלקה 21.

ומתייחסת   889/13 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
כאשר  המעודכנים,  גבולותיה  וקביעת  לחלקה  שטח  לקביעת 

במסגרת הבקשה מתבקשת הקטנת שטח החלקה הרשום.

במסגרת התיקון יבוטל רישום על פי שטר 7278/87 ו–3846/2000.

כ"ד באדר התשע"ה )15 במרס 2015(

שלמה הייזלר  
מפקח על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 2,058 מ"ר.

הגבולות: לפי תצ"ר 889/13, בגוש שומה 31282.

זיהוי נוסף: גוש )שומה( 31282, חלקה 24.

ומתייחסת   889/13 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
כאשר  המעודכנים,  גבולותיה  וקביעת  לחלקה  שטח  לקביעת 

במסגרת הבקשה מתבקשת הקטנת שטח החלקה הרשום.

במסגרת התיקון יבוטל רישום על פי שטר 7278/87 ו–18309/1995.

כ"ד באדר התשע"ה )15 במרס 2015(

שלמה הייזלר  
מפקח על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/9/15.

פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 348.93 מ"ר.

הגבולות:

צפון: מגרש מס' 17;

דרום: מגרש מס' 19;

מזרח: ישעיהו נחום אזרחי;

מערב: דרך.

זיהוי: ספר 1011, דף 121.

המספר הישן של החלקה: 3/21 בית חנינה )מ(.

הבעלים: מדינת ישראל.

מספר   ,19 סעיף  ישראל,  מדינת   - מחלקה  חלק  הפקעת  הערות: 
שטר: 7278/1987.

התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 322 מ"ר.

הגבולות: לפי תצ"ר 889/13.

זיהוי נוסף: גוש )שומה( 31282, חלקה 19.

ומתייחסת   889/13 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
כאשר  המעודכנים,  גבולותיה  וקביעת  לחלקה  שטח  לקביעת 

במסגרת הבקשה מתבקשת הקטנת שטח החלקה הרשום.

במסגרת התיקון יבוטל רישום על פי שטר 7278/87 ו–2050/1999.

כ"ד באדר התשע"ה )15 במרס 2015(
שלמה הייזלר  

מפקח על רישום המקרקעין  
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הערות: הפקעת חלק מחלקה - מדינת ישראל, סעיף 19, מספר 
שטר: 7278/1987.

התיקון המבוקש:
שטח החלקה: 469 מ"ר.

הגבולות: לפי תצ"ר 889/13, בגוש שומה 31282.
זיהוי נוסף: גוש )שומה( 31282, חלקה 27.

ומתייחסת   889/13 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
כאשר  המעודכנים,  גבולותיה  וקביעת  לחלקה  שטח  לקביעת 

במסגרת הבקשה מתבקשת הקטנת שטח החלקה הרשום.

במסגרת התיקון יבוטל רישום על פי שטר 7278/87, 2075/1999 
ו–3846/2000.

כ"ד באדר התשע"ה )15 במרס 2015(
שלמה הייזלר  

מפקח על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/17/15.
פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.
שטח החלקה: 2,392 מ"ר.

הגבולות:
צפון: מגרש מס' 51;

דרום: דרך;

מזרח: מגרשים מס' 7, 8;

מערב: דרך.

זיהוי: ספר 1011, דף 236.
המספר הישן של החלקה: 3/148 בית חנינה )מ(.

הבעלים: מדינת ישראל.
מספר   ,19 סעיף  ישראל,  מדינת   - מחלקה  חלק  הפקעת  הערות: 

שטר: 7278/1987.
התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 805 מ"ר.
הגבולות: לפי תצ"ר 889/13, בגוש שומה 31282.

זיהוי נוסף: גוש )שומה( 31282, חלקה 29.
ומתייחסת   889/13 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
כאשר  המעודכנים,  גבולותיה  וקביעת  לחלקה  שטח  לקביעת 

במסגרת הבקשה מתבקש הקטנת שטח החלקה הרשום.

במסגרת התיקון יבוטל רישום על פי שטר 7272/87, 2078/1999 
ו–3846/2000.

כ"ד באדר התשע"ה )15 במרס 2015(

שלמה הייזלר  
מפקח על רישום המקרקעין  

תוספת
מס' התיק: תש"ג/13/15.

פרטי הרישום הקיים:
העיר: ירושלים.

שטח החלקה: 2,123.57 מ"ר.
הגבולות:

צפון: דאר אל וידה;

דרום: דרך;

מזרח: מס' 43;

מערב: מס' 41.

זיהוי: ספר 1011, דף 82.
המספר הישן של החלקה: 1/97 בית חנינה )מ(.

הבעלים: מדינת ישראל.
הערות: הפקעת חלק מחלקה - מדינת ישראל, סעיף 19, מספר 

שטר: 7278/1987.
התיקון המבוקש:

שטח החלקה: 1,876 מ"ר.
הגבולות: לפי תצ"ר 889/13, בגוש שומה 31282.

זיהוי נוסף: גוש )שומה( 31282, חלקה 22.
ומתייחסת   889/13 מס'  תצ"ר  על  מתבססת  הבקשה  הערה: 
כאשר  המעודכנים,  גבולותיה  וקביעת  לחלקה  שטח  לקביעת 

במסגרת הבקשה מתבקש הקטנת שטח החלקה הרשום.

במסגרת התיקון יבוטל רישום על פי שטר 7278/87 ו–18309/95.

כ"ד באדר התשע"ה )15 במרס 2015(
שלמה הייזלר  

מפקח על רישום המקרקעין  

הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות
לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

מודיעים בזה, כי הוגשה בקשה לתיקון שטח וגבולות של  
המקרקעין המתוארים בתוספת שלהלן.

לרישום  התנגדות  להגיש  רשאי  בדבר  המעוניין  אדם  כל 
בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

המקרקעין,  רישום  על  למפקח  בכתב  תוגש  ההתנגדות 
אגף רישום והסדר המקרקעין, רח' בן יהודה 34 )מגדל העיר(, 
אדם  לכל  נוסף  אחד  עותק  ובצירוף  עותקים,  בשני  ירושלים, 

שיש לו זכות במקרקעין, בהתאם לבקשה.

תוספת

מס' התיק: תש"ג/15/15.
פרטי הרישום הקיים:

העיר: ירושלים.
שטח החלקה: 2,942 מ"ר.

הגבולות:
צפון: מגרש מס' 49;

דרום: מגרש מס' 51;

מזרח: מגרשים מס' 3, 4, 5;

מערב: דרך.

זיהוי: ספר 1011, דף 234.
המספר הישן של החלקה: 3/146 בית חנינה )מ(.

הבעלים: מדינת ישראל.
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 הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
 
 

  מחוז ירושלים
 

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 

101-0050500 
, 11ברחוב עובדיה , יח"ד 3הרחבת שם התכנית: 

 ירושלים
לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי  הועדה 5891 – והבניה, התשכ"ה
יה ירושלים, ובמשרדי הועדה יהמקומית לתכנון והבנ
יה ירושלים, מופקדת  תכנית יהמחוזית לתכנון ולבנ

 .7719109-575מתאר מקומית מס': 
 איחוד וחלוקה: 

 ללא איחוד וחלוקה.
 היתרי בניה והרשאות: 

 תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
 כניות הבאות:המתייחסת לת

 מס' התכנית  סוג היחס
 96  ביטול

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
  51רחוב: עובדיה  ,שכונה:  כרם אברהם, ישוב: ירושלים
  X :667119קואורדינטת 
 Y :900781קואורדינטת 

 

 גושים וחלקות: 
   01)מוסדר( מס' חלקות בשלמותן  07796

 

 מטרת התכנית:
לחוק  56א )א(  96בהתאם לסעיף הרחבת שלוש יח"ד, 

 א, ירושלים 51התכנון והבניה, רח' עובדיה 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 שינוי במערך ייעודי הקרקע כמפורט להלן: .5

 מיוחד למגורים ב'. 0מאזור מגורים 
 קביעת בינוי לתוספות הבניה כמפורט להלן:  .6

קביעת בינוי לתוספת הבניה בקומת הקרקע  (א
 , לשם הרחבת0"ד מס' , וליח6ליח"ד מס' 

יחידות הדיור הקיימות, בהתאם לנספח 
 הבינוי, ובהתאם לקיים בשטח. 

קביעת בינוי לתוספת הבניה בקומה א',  (ב
, לשם הרחבת יחידת הדיור 9ליח"ד מס' 

בהתאם לנספח הבינוי, ובהתאם  הקיימת,
 לקיים בשטח.

קביעת קווי בנין לתוספות הבניה, לרבות קוי בנין  .0
 אפס.

 007.78 -הגדלת שטחי הבניה בבנין וקביעתם ל .1
 מ"ר שטחים עיקריים  909.19מ"ר )מתוכם 

 מ"ר שטחי שירות(. 10.10 -ו
 קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבניה. .1
קביעת הוראות בנוי וקביעת תנאים למתן היתר  .9

 בניה בשטח.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
 באתר פתוחים לקהל, וכןשהמשרדים האמורים 

.כל www.pnim.gov.il הפנים  משרד של האינטרנט
מעוניין בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

ימים  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 
ם ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומי

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית ירושלים, כיכר 
. העתק 76-9689955, טלפון 1, קומה 5ספרא 

ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
, 5ובניה, מחוז ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 

 .    76-9687690ירושלים, טלפון 
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
כתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת הוגשה ב

את העובדות שעליהן היא מסתמכת, ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מרחב תכנון מקומי ירושלים
 הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 

 5411מק/ 
שינוי בקווי בנין ללא שינוי בזכויות שם התכנית: 

 יה מאושרות בשכ' עיסוויה יבנ
לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 

, בדבר אישור תכנית מתאר 1965 –והבניה, התשכ"ה 
 . 1615מקומית מס' מק/ 

  איחוד וחלוקה:
 ללא איחוד וחלוקה.

 היתרי בניה והרשאות:
 רים או הרשאות.תכנית שמכוחה ניתן להוציא הית

 המתייחסת לתכניות הבאות:
 מס' תכנית  סוג היחס

 ב'             0117לתכנית מס' במ/  6/81שינוי 
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
שכונה: גבעת שאול, שטח ממזרח , ישוב: ירושלים

 לשטח השוק הסיטונאי.
 

 גושים וחלקות:
 ( 09)מס' קודם  570חלקה  07607גוש: 

 ב'    0117שע"פ תכנית מס' במ/  57מגרש מס' 
 

 מטרת התכנית:
שינוי קווי בנין וקביעת קווי בניין חדשים בשטח   (א

 ב'. 0117שע"פ תכנית מס' במ/  57מגרש מס' 
קביעת בינוי ופיתוח מנחה בשטח, כאמור, בהתאם   (ב

 לנספח הבינוי.
 קביעת הוראות בגין מבנה להריסה. (ג

  (ד

רסמה בילקוט פרסומים הודעה על הפקדת התכנית פו
 .          1180מס' 
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
-76, ירושלים טלפון 5ירושלים, כיכר ספרא 

. וכן במשרדי הועדה המחוזית, ירושלים, 9680597/5
-76, טלפון: 85757, ירושלים 5רחוב שלומציון המלכה 

ובשעות . כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 9687690
 האינטרנט שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר

 .www.pnim.gov.il הפנים  משרד של
 

 קובי כחלון
 יו"ר הועדה המקומית 
 לתכנון ולבנייה ירושלים

 
 
  ל אביבמחוז ת

 
ברק-מרחב תכנון מקומי בני  

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת
 שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ושינוי ק.ב. 

 ברח' ר' עקיבא 15
 תכנית מס' 501-0424401

לחוק התכנון  98נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
כי במשרדי הועדה המקומית  5891 –והבניה, תשכ"ה 

ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית -יה בניילתכנון ולבנ
 אביב, מופקדת -לתכנון ולבנייה תל

 175-7686675 ורטת מספר:תכנית מפ
  המהווה שינוי לתכניות הבאות:

 /אגפים571, בב/מק/6/ס/571, בב/675/ב, בב/571בב/
 

 מ"ר 109 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 

 רשות מקומית: בני ברק
 51כתובות: רבי עקיבא 

 5966חלקה/ות: , 9566גוש: 
 

 מטרות התכנית: 
 (. 1א)א()96שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף  .5
מ"ר עפ"י סעיף  517. הרחבת יח"ד קיימות עד 6

 (. 56א)א()96
שינוי בינוי ע"מ לאפשר הרחבה של קומה אחת  .0

 (. 1א)א()96בלבד עפ"י סעיף 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 בבניין הקיים יותרו השינויים הבאים: . 5

 מ'.  5 -כולל בליטה( ל מ' ) 1 -א. קו בניין מזרחי מ 
 (. 57%מ' ) 6.0 -מ' ל  0 -ב. קווי בניין צידיים מ 

מ' מעבר לקו הבניין הדרומי  5.17ג. סוכות ברוחב 
 שבתכנית זו. 

ד. הרחבת יח"ד קיימות במסגרת קווי הבניין 
 מ"ר )שטח כולל( לכל יח"ד. 517-המותרים עד ל

, וזאת בשינוי 1ה. הרחבה של קומה אחת מתוך 
 /אגפים.571מהוראות תכנית בב/מק/

. הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות 6
 פ"י הצורך ופיתוח המגרש.לגבי עיצוב, שיפוץ המבנה ע

כל ההוראות של התכניות התקפות שלא שונו . 0
 בתכנית זו יישארו בתוקף. 

תוספת יח"ד וזו תהיה סטייה  . לא תותר חלוקה או1
 ניכרת. 

. לא תותר העברה של שטח שלא נוצל לדירה ו/או 1
 קומה אחרת בבניין. 

 לרעידות אדמה.  150. ההרחבות יהיו עפ"י ת.י. 9
. במקרה של בניית הרחבה בקומה אחת בלבד מתוך 0

, יש לקבל הסכמה של בעל הדירה בקומה 1
שמתחתיו, או לפרסם הקלה עפ"י הוראות תכנית 

 /אגפים. 571בב/מק/
. לא תותר כל בליטה, לרבות סוכות, מעבר לקו הבניין 9

 המזרחי. 
 אם הבניין הקיים ייהרס, קווי הבניין יוחזרו לקדמותן.. 8
 

עונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות כל מ
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין 
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו 
נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

ימים ממועד  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577
ומים פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרס

-בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני
 – 1009108ברק, טל' -, בני55ברק, רח' דוד המלך 

העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית  .70
 , תל אביב(.561)כתובת: קריית הממשלה, דרך בגין 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר חתום ע"י 
עו"ד המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי נוהל 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו( 

ויקת של , וכן יש לציין טלפון וכתובת מד5898-תשמ"ט
 המתנגד. 

 

 חנוך זייברט
 יו"ר ועדת המשנה 

 בני ברק בנייהלתכנון ול
 
 

גן-מרחב תכנון מקומי רמת  
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר 

 רג/505-0112135
 – 15,  11רחוב הירדן  – 1551שם התכנית: רג/מק/

 30מימוש תמ"א 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה רמת גן, ובמשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ובניה מחוז תל אביב, מופקדת תכנית מפורטת  

 . 179-7518101מספר רג/
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

 , 65/ ג/ 017 ,5/ 0/ ג/ 017, 017, 598שינוי לתכניות: 
  ./ א65/ ג/ 017מק/ , 6/ 0/ ג/ 017, מק/ 55/ ג/ 017מק/ 

, 05/ ג/ 017 ,51/ ג/ 017 ,5/ ג/ 017כפיפות לתכניות: 
 , 50/ ג/ 017מק/ , 57/ ג/ 017מק/  ,5/ 55/ ג/ 017מק/ 

 , 9/ ג/ 017מק/ , 09ג/  /017/ מק, 58 // ג017/ מק
 .9/ ג/ 017מק/ 
 .0/ 09, תמא/ 6/ 09תמא/ , / א5/ 09, תמא/ 09/תמא

 .00/ ג/ 017מק/  ביטול  תכנית:
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 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 59,  51    גן, רח' הירדן-רמתישוב: 

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם  085עד:   085מחלקה:   9599גוש:  
 שלם 080עד:   080מחלקה:   9599גוש:  

 

 גבולות התכנית: 
בסמוך לרחוב הרבי מרוז'ין  59, 51רחוב הירדן 

 וממערב לרחוב תל חי.
 

 מטרות התכנית: 
הריסת שני מבני מגורים, איחוד חלקות והקמת מבנה 

 09ותמ"א  017מגורים חדש על פי הוראות תכנית  רג/
 על תיקוניהן, תוך מיצוי זכויות הבניה הקיימות.    

 

 עיקרי הוראות התוכנית: 
איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל  .1

תחום התכנית / בחלק מתחום התכנית על פי סעיף 
 ( לחוק  התכנון והבנייה.  5א )א( ) 96

הריסת המבנים הקיימים והקמת בניין חדש במימוש  .6
-ו 09התכניות החלות על המגרשים לרבות תמ"א/

 תיקוניהן, על המגרש המאוחד.על  017רג/
דירות, ללא  10הגדלת מספר יחידות הדיור לכדי עד  .0

הגדלת סך כל השטחים למטרות  עיקריות, על פי 
( לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 9א )א( ) 96סעיף 
5891 . 

קומות  50קומות ) 51גובה המבנים המותר עד  .1
מלאות מעל קומת הקרקע + קומת גג חלקית(, לפי 

 (.  8א )א( )96(, 1א )א( ) 96סעיפים 
( לחוק 1א )א( ) 96שינויים בקווי בניין על פי סעיף  .1

 התכנון והבנייה : 
 מטר(. 1מטר )במקום  0.1 -קו בניין צידי 

 מטר(. 1.7מטר )במקום  0.7קו בניין אחורי 
 מטר.  6.7 -קו בניין קדמי 

תותר הקמת יח"ד ללא מרפסות שירות בכפוף  .9
( 8א )א( ) 96לפתרון לייבוש כביסה, על פי סעיף 

 לחוק התכנון והבנייה.  
תותר בניית מתקנים טכניים על הגג ובקומת הקרקע  .0

 ובמרתף.
 קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.  .9
 .09לתמ"א  60התאם להוראות סעיף התכנית נערכה ב .8

 

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל, וכן באתר 

. כל gan.muni.il-www.ramatהאינטרנט העירוני , 
מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 

כל הזכאי לכך ע"פ את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן 
יום  97לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577סעיף 

ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, רח' 

 . 70-9010081, ר"ג, טלפון:  69המעגל 
 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
, קומה 561מנחם בגין  כתובת: קרית הממשלה, דרך

 ת"א.  50
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .  5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 

 מאור נמרודיאביבית 
 יו"ר הועדה המקומית
 לתכנון ולבנייה רמת גן

 
 

 מרחב תכנון מקומי רמת השרון
 באישור שר הפנים 1011רש/ מק/  'נית מפורטת מסתכ

לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית מפורטת 5891 -והבניה, תשכ"ה 
 . 5711מספר רש / מק / 

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 / א  657רש /   שינוי   

 011רש /   בהתאם לתוכנית
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רמת השרוןרשות מקומית: 

 מס' בית:   רחוב:  שכונה:
 5   מס' בית:  הרימוןרחוב:  שכונה:
 0   מס' בית:  הרימוןרחוב:  שכונה:
 1   מס' בית:  הרימוןרחוב:  שכונה:
 0   מס' בית:  הרימוןרחוב:  שכונה:
 8   מס' בית:  הרימוןרחוב:  שכונה:
 55  מס' בית:  הרימוןרחוב:  שכונה:

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
 שלם 61עד:    65מחלקה:    9000גוש:  
 שלם 501עד:   505מחלקה:   9000גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
מ'. שאר 1-' למ57-מ קו בנין חזיתי לרח' הרימוןשינוי 

 קווי הבנין )צדדיים ואחורי( ללא שינוי 
 

 ת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריךהודעה על הפקד
, בתאריך 5895עמוד , 9791ובילקוט פרסומים מספר  

66/76/6757. 
 

שרדי הועדה המקומית התכנית האמורה נמצאת במ
 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, יהילתכנון ובנ

, (70-0906197טל':  ,אביב-תל 561)כתובת: מנחם בגין 
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

 האמורים פתוחים לקהל.  
 

א שפורסמה בילקוט 5711כנית רש/מק/הודעה על ת
מיום  010עמוד התשע"ג,  9186הפרסומים מס' 

 בטלה  1/55/6756
 

 טל עזגד
 יו"ר הועדה המקומית

 בנייה רמת השרוןלתכנון ו
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 מחוז חיפה
 

 מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל
 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':

 355-0110125  
 שם התכנית: מדורגי גבעה ג', רכסים

לחוק התכנון  550נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 
, בדבר אישור תכנית 1965 –והבניה, התשכ"ה 

   011-7510189מפורטת מס': 
 ללא איחוד וחלוקה איחוד וחלוקה:

תכנית שמכוחה ניתן להוציא  התרי בניה והרשאות:
 היתרים או הרשאות

 יחסת לתכניות הבאות:יהמת
 מספר התכנית סוג היחס

 605מכ/  שינוי
 675מכ/  שינוי

 9תממ/  כפיפות
 1/ ב/ 01תמא/  כפיפות

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 מגרשים , גבעה ג' ברכסים 9ישוב: רכסים,  

 

 מוסדר: גושים וחלקות:
, 600, 606, 659, 650חלקות במלואן:  55511גוש: 
611 ,619 ,607 ,605 ,606. 
 .695חלקי חלקות:  55511גוש: 

 

 מטרת התכנית:
תכנית מציעה הגדלת מס' יח"ד המותר ושינויים נוספים 

מבני מגורים  9ראות התכנון במטרה לאפשר הקמת בהו
-מ"ר )כ 510-יח"ד בכל אחד מהם בשטח של כ 51בני 
 מ"ר שרות( בממוצע. 69-מ"ר עיקרי וכ 550

 

 עיקרי הוראות התכנית:
 01יח"ד במקום   91 -הגדלת מספר יחידות הדיור ל -

 יח"ד )בשישה מגרשים יחד(.
בכל מגרש,  מ"ר 5917הגדלת שטח בניה עיקרי לכדי  -

 07%מ"ר )לפי  5716.07מ"ר עד  869.97במקום 
משטח המגרש( והגדרת היקף של שטחי שירות  לפי 

מ"ר בכל מגרש )במקום שטחי שירות הנגזרים  097
 (. 675מתכנית מכ/

קומות מעל מספר הקומות המותר לפי מכ/  6תוספת  -
קומות מגורים +עליית  1, כך שמותר יהיה לבנות 605

 קומות + קומת עמודים(. 6תך )במקום גג בכל ח
 שינוי הוראות בניה בדבר קווי בניין מותרים :  -

מ', כפי  1מ' למבנה במקום  0א. מרווח צדדי יהיה 
 ב' בהוראות הבינוי. 1.5.6שמפורט בסעיף 

מ' במקום  0ב. המרווח האחורי, לכוון השצ"פ, יהיה 
 מ'. 1

מ'  1ג. מרווח קדמי )הפונה לרחוב חצב( יהיה 
 מ'. 0במקום 

מ'  6.17מתן אפשרות לבניית גזוזטרות בגובה של  -
לפחות מעל מפלס פני קרקע הסופיים ובחריגה של עד 

 בצדו האחורי של מגרש .  מהמרווח 17%

מ'  50-הגדלת גובה למבנה מפני קרקע טבעית ל -
 .605מ' לפי מכ/  55במקום

במרווחי הבניה מותרים מדרגות, משטחים, שבילים,  -
גשרונים לגישה למבנים, גגוני כניסה, ביתני חשמל, 

 .605לפי מכ/  51.0גדרות  וכו', כשינוי לסעיף 
התרת קירות תומכים בגבהים שונים, לפי הנדרש  -

  60.0 -ו 51.1בהתאמה לפני השטח, כשינוי לסעיפים 
 .605לפי מכ/ 

התרת מסדים סגורים, ללא גישה ובגבהים שונים  -
בגובה(,  טבעית )ללא הגבלה בהתאמה לפני קרקע 

 . 605מכ/לפי  60.6כשינוי לסעיף 
בדבר שלבי  605לפי מכ/ 67.6ביטול הוראת סעיף  -

ביצוע, כך שניתן יהיה להוציא היתרי הבניה במגרשים 
 באופן מיידי  . 9והגובלים בכביש  מס'  הכלולים בתכנית

לאפשר איחוד מגרשי מגורים גובלים ללא צורך  -
בפרסום הקלה. תנאי לאיחוד מגרשים הוא הגשת 
תשריט לאיחוד בהתאם לפרק ד' בחוק התכנון  והבניה 

 ועפ"י  כל דין.  
 קביעת זיקות הנאה .-
 

, 9871הודעה על הפקדת התכנית  ובילקוט הפרסומים 
 .76/55/6751, בתאריך 109התשעה, עמוד 

 

ית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית התכנ
חיפה  51לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 

. וכן במשרדי: ועדה 71-9900111טלפון:  00781
חיפה  6מקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, כורי 

, וכל המעוניין רשאי לעיין 71-9909689טלפון:  00780
ם בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחי

 הפנים משרד של האינטרנט לקהל, ובאתר
www.pnim.gov.il. 

 

 יוסף משלב
  המחוזית הועדהיו"ר 

 מחוז חיפה לתכנון ובנייה
 
 

 מחוז המרכז
 

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
  'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס

0450145-155 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה מצפה אפק, ובמשרדי הועדה המחוזית 

מופקדת תכנית מפורטת   לתכנון ובניה מחוז מרכז,
 .111-7699161מספר 

  המהווה שינוי לתכניות הבאות:
, 101/60שד/, 1705/6/כפיפות: ממ, 1705שינוי ממ/

 .1595ממ/מק/, 5/ג/60/101ממ/
 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 , סביון1השקמה רחוב , סביוןרשות מקומית: 
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 גושים/ חלקות לתכנית:
 59חלקה:   9985גוש: 
    510חלקי חלקה:  9066גוש: 

 968מגרש: 
 

 מטרת התכנית:
 לחוק. 575לתיקון  51תף לפי סעיף . הגדלת שטח המר5
 לחוק.  575תיקון   59. תוספת שטח עיקרי לפי סעיף 6
 . שינוי קווי בנין למבנה ולג'קוזי. 0
 . הגדלת תכסית. 1

 

 עיקרי הוראות התכנית:
. תוספת שטחי שירות במרתף בקונטור קומת קרקע 5

  לחוק. 575לפי תיקון 
בקומות קרקע וא'  5%של -. תוספת שטח עיקרי 6

  עיקריים מהמרתף לקומות מעל.והעברת שטחים 
' מ 6.67-ל –מ'  1-: צידי מ. שינוי קו בנין לג'קוזי0

  מ'. 6.67 -מ' ל 57 -ואחורי מ 
  מ"ר. 691.6-מ"ר ל 597-הגדלת תכסית מותרת מ .1

 

, ובשעות ין ראשי לעיין בתכנית, בימים א,ג,היכל המעונ
שבהם המשרדים האמורים פתוחים   9.77-56.77

לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין  97

רדי הועדה המקומית לתכנון הפרסומים בעיתונים, למש
 70-8076715פתח תקווה, טלפון:  8ובניה, בן ציון גליס 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 (.79 -8099111, רמלה, טלפון: 85)כתובת: הרצל 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

ת שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות העובדו
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
 'הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס

 0403300-155 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה מצפה אפק, ובמשרדי הועדה המחוזית 

מופקדת תכנית מפורטת   לתכנון ובניה מחוז מרכז,
 .111-7600077מספר 

    המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 5186, ממ/במ/5186/5שינוי ממ/מק/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 באר יעקברשות מקומית: 

 באר יעקב   9 רחוב רבין 
 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 576חלקה:    1715גוש: 

 

 מטרת התכנית:
א 96מ"ר, מכוח סעיף  567-הגדלת השטח העיקרי ב

לחוק התכנון והבנייה, בבית משותף קיים ברח'  59)א( 
 יעקב, לצורך הרחבת מרפסות בלבד. -באר 9יצחק רבין 

 יח"ד קיימות בבניין.  65עבור 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
מ"ר  1661.06-מ"ר לשטח העיקרי, מ 567תוספת של 

  מ"ר. 1011.06 -ל
יח"ד קיימות  65-פת תשמש להרחבת מרפסות בהתוס

  על פי התכניות בנספח הבינוי. 5-9בקומות 
 

, ובשעות ין ראשי לעיין בתכנית, בימים א,ג,היכל המעונ
שבהם המשרדים האמורים פתוחים   9.77-56.77

לקהל. כל מעונין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני 
אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי 

לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  577לכך ע"פ סעיף 
יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין  97

רדי הועדה המקומית לתכנון הפרסומים בעיתונים, למש
 70-8076715פתח תקווה, טלפון:  8ובניה, בן ציון גליס 

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית 
 (.79 -8099111, רמלה, טלפון: 85)כתובת: הרצל 

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

ת שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות העובדו
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מרחב תכנון מקומי מצפה אפק
 'הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס

 0152350-155 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

 תכנית מפורטת, בדבר אישור  5891 -והבניה, תשכ"ה 
 .111-7518099מספר 

     המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 0/66תממ/, 5777שד/ ,/ב5777כפיפות שד/, 196שינוי גמ/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 סביון, 56רחוב: המתנחלים , סביוןרשות מקומית: 

 

 גושים/ חלקות לתכנית:
 670חלקה:    9189גוש: 

 

 מטרת התכנית:
חלוקה לשני מגרשים בהסכמת בעלים וללא תוספת 

 זכויות בנייה. 
 הריסת מבנים קיימים 

-מ"ר ל 5617-הקטנת מגרש מינימלי ליח"ד אחד מ
 מ"ר  5598

 קביעת קוי בנין 
 

 עיקרי הוראות התכנית:
 מבנים קיימיםהריסת 

 6705חלוקה לשני מגרשים בהסכמת בעלים .תא שטח 
 מ"ר. 5598.7בן  6706מ"ר ותא שטח  5598.7בן 
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-מ"ר ל 5617-הקטנת מגרש מינימלי ליח"ד אחד מ
 .מ"ר 5598

 קביעת קווי בניין למבנים ולבריכות שחיה, לשני המגרשים.
מטר  1-ו 6705למגרש  מטר 0: קו בניין בצד ימיני

גרש מטר למ 1: מאול, קו בניין בצד ש6706למגרש 
: מטר, וקו בניין אחורי 1, קו בניין קידמי: 6706-ו 6705

 מטר לשני המגרשים. 1
 -:קו בניין אחורי 6705למגרש  - קווי בניין לבריכת שחיה

 מטר. 0 -:קו בניין קידמי ואחורי 6706מטר; למגרש  0
 מטר. 1לבריכות שחיה: קוי בניין צידיים 

בהסכמת בעלי המגרשים ניתן יהיה לבנות את המבנים 
 צמודים.

 מטר. 0.7-קביעת גובה מרתף ל
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9999 'ובילקוט פרסומים מס 70/79/6751

 .05/79/6751בתאריך , 0086
 

 התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
פתח תקווה,  8בן ציון גליס , מצפה אפק, יהילתכנון ובנ

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז  .70-8076715טלפון: 
 .79 - 8099111, רמלה, טלפון: 85מרכז, כתובת: הרצל 

-9.77ין רשאי לעיין בה בימים א,ג,ה, ובשעות יכל המעונ
 שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 56.77

 

 משה פרץ
 המקומיתיו"ר הועדה 

 לתכנון ובנייה מצפה אפק
 
 

 מחוז הצפון
 

 מרחב תכנון מקומי עפולה
 'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

 0415555-415 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -יה, תשכ"ה יוהבנ
יה עפולה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ילתכנון ולבנ

-651ובניה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת מספר 
 שכונת אתרוג, עפולה. 5-שינוי יעוד למגורים ג - 7651991

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 076שינוי ג/
 56190שינוי ג/

 6/9768שינוי עפ/מק/
 59910שינוי ג/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: עפולה

עפולה האתרוג,   
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
בשלמות 06עד:    06מחלקה:    59070גוש:    
בשלמות 00עד:    00מחלקה:    59070גוש:    
חלקי 00עד:    00מחלקה:    59070גוש:    

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
והגדלת זכויות בניה  5-למגורים גשינוי יעוד ממגורים ג' 

שכונת האתרוג -ומס' יח"ד בהתאם ומתן הוראות בינוי
 עפולה.

 

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם 
המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י 

לחוק, רשאי  577לכך ע"פ סעיף התכנית, וכן כל הזכאי 
יום ממועד פרסומה של ההודעה  97להגיש התנגדות תוך 

המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
, עפולה 10רחוב יהושוע  עפולה, -המקומית לתכנון ובניה 

. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 71-9167011טלפון: 
משרד הפנים  -הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה 

 (. 71-9179179 פון:נצרת עלית, טל
 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

   .5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מרחב תכנון מקומי עפולה
 'מס תכנית מפורטתהודעה בדבר הפקדת 

0405303-415 
לחוק התכנון  98נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

, כי במשרדי הועדה המקומית 5891 -והבניה, תשכ"ה 
לתכנון ולבניה עפולה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון 

-651ובניה מחוז צפון, מופקדת תכנית מפורטת מספר 
 עפולה.  -הרחבת דרך הכשרת הישוב  - 7609070

 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 9768כפיפות ג/

 5/51910כפיפות עפ/מק/
 59910כפיפות ג/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: עפולה

עפולה מערבית הכשרת הישוב,   
 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
בשלמות 510עד:   510מחלקה:   59985גוש:    
בשלמות 595עד:   595מחלקה:   59985גוש:    
בשלמות 19עד:    19מחלקה:    59986גוש:    
בשלמות 95עד:    95מחלקה:    59986גוש:    
חלקי 97עד:    97מחלקה:    59986גוש:    

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 הרחבת דרך לחיבור בין הכשרת הישוב לפועלי ציון

 

ות שבהם כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית, בימים ובשע
לקהל. כל מעוניין בקרקע, המשרדים האמורים פתוחים 

בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י 
לחוק, רשאי  577התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 

יום ממועד פרסומה של ההודעה  97להגיש התנגדות תוך 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה 
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עפולה  ,10וע רחוב יהוש עפולה, -ן ובניה המקומית לתכנו
. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי 71-9167011טלפון: 

משרד הפנים  -הועדה המחוזית )כתובת: קריית הממשלה 
 (.71-9179179, טלפון: נצרת עלית

 

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
הוגשה בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 

תאם לתקנות העובדות שעליהן היא מסתמכת ובה
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

 .  5898 -סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט 
 
 

 מרחב תכנון מקומי עפולה
מספר  תוכנית מפורטתהודעה בדבר אישור 

4150415054 
לחוק התכנון  550נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 

שור  תכנית מפורטת , בדבר אי5891 -ה, תשכ"ה יוהבני
איחוד וחלוקה,  - 6517659096, מספר 6/9161עפ/מק/

 רח' השלדג.
 המהווה שינוי לתכניות הבאות: 

 9169ג/
 5/9169עפ/מק/

 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
 רשות מקומית: עפולה
עפולה גבעת המורה שלדג,   

 

 גושים/ חלקות לתכנית: 
בשלמות 1עד:     1מחלקה:     50917גוש:    
 בשלמות 09עד:    09מחלקה:    50917גוש:  

 

 עיקרי הוראות התכנית: 
 5א)א(סעיף קטן 96איחוד וחלוקה בהסכמה ע"פ סעיף 

 1א)א(סעיף קטן 96שינוי קו בנין ע"פ סעיף 
 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
, עמוד 9999ובילקוט פרסומים מספר   61.0.6751

 .05.9.6751ך, בתארי0081
 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית 
טלפון: , , עפולה10עפולה", רחוב יהושוע ה "ילתכנון ובני

ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון,  71-9167011
משרד הפנים נצרת עלית,  –כתובת: קריית הממשלה 

. כל המעוניין רשאי לעיין בה 71-9179179טלפון: 
 בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

 

 שלמה מליחי
 יו"ר הועדה המקומית
 לתכנון ובנייה עפולה

 
 
 
 

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

בי.סי.טי.- בראק קפיטל טכנולוגיות )1993( בע"מ
)ח"פ 51-180439-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 25.3.2015, התקבלה החלטה 
בגין  מרח'  גרוס,  צביקה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

5/3, יהוד 56478, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

צביקה גרוס, מפרק

סאבר מדיה בע"מ
)ח"פ 51-413347-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

החברות  לפקודת   338 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.5.2015, בשעה 14.00, במשרדי פרל כהן צדק לצר  
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  הרצליה,   ,5 שנקר  רח'  ברץ, 
וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אמיר שדה, עו"ד, מפרק  

ד.מ.ק.א. למסחר בע"מ
)ח"פ 51-076934-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר החלפת מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.3.2015, התקבלה החלטה 
ולמנות  סיטון,  חגי  ועו"ד  לוי  יואב  המפרקים  את  להחליף 

במקומם את דן קפמן, מרח' צוריה 1, ירושלים.

דן קפמן, מפרק




