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עדכון הודעה על פטור מחובת מכרז

.1

תכנית מיתאר ארצית  -מכבי החדשה ,רמלה  -תמ"א /47ר;

לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-

.2

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית  -כביש גישה
קבוע ושטח התארגנות זמני לתחנת הכוח או.פי.סי נייר
חדרה  -תת"ל 20א';

.3

תכנית מיתאר ארצית לתשתית לאומית  -כביש מס' 2
ממחלף חבצלת השרון למחלף זיכרון יעקב  -תת"ל ;31

.4

תכנית מיתאר ארצית  -שינוי הוראות בנושא חישוב
שטחים במסלול הריסה ובנייה מחדש  -תמ"א /3/38א.

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט ,11959-ועל פי הצעת ועדת שירות המדינה
מישיבתה מיום ל' בתשרי התשע"ז ( 1בנובמבר  ,)2016החליטה
הממשלה לשנות את הרכב ועדת האיתור למשרת מנהל
התכנית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי
בנפט לתחבורה במשרד ראש הממשלה ,כפי שנקבע בהחלטת
הממשלה ,2כך שהרכב הוועדה יהיה כדלקמן:
.1

המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה או נציגו  -יושב
ראש;

.2

נציב שירות המדינה או נציגו  -חבר;

.3

המנהל הכללי של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים או
נציגו  -חבר.

.4

נציג האקדמיה הבקיא בתחום תעשיות עתירות הידע,
יזמות וטכנולוגיה ומדיניות מחקר ופיתוח ,ימונה על ידי
המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה בהתייעצות עם
נציב שירות המדינה חבר;

.5

נציג ציבור הבקיא בתחום תעשיות עתירות הידע ,יזמות
וטכנולוגיה ומדיניות מחקר ופיתוח ,שימונה על ידי נציב
שירות המדינה בהתייעצות עם המנהל הכללי של משרד
ראש הממשלה.

ד' בכסלו התשע"ז ( 4בדצמבר )2016
(חמ )3-274

1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110
י"פ התשע"א ,עמ' .5540

הודעה על ביטול פטור מחובת מכרז
לפי חוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט1959-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  21לחוק שירות המדינה
(מינויים) ,התשי"ט( 11959-להלן  -החוק) ,ועל פי הצעת ועדת
שירות המדינה מיום ל' בתשרי התשע"ז ( 1בנובמבר ,)2016
החליטה הממשלה לבטל את הפטור מחובת מכרז פומבי לפי
סעיף  19לחוק למשרת מנהל היחידה לשירות הממשלתי
לציבור.2
ד' בכסלו התשע"ז ( 4בדצמבר )2016
(חמ )3-274

1
2

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התשי"ט ,עמ'  ;86התשכ"ג ,עמ' .110
י"פ התשע"א ,עמ' .6602

הודעה על אישור תכניות מיתאר ארציות
לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
מודיעים בזה ,כי בתוקף סמכות הממשלה לפי סעיפים
 53ו–76ג(()9ב) לחוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה ,11965-אישרה
הממשלה תכניות מיתאר ארציות אלה:

כמו כן ,בהתאם לסעיף (8ב)( )1לחוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) ,התשע"ד,22014-
אישרה הממשלה סטייה מהוראות תמ"א /23א 4/בתמ"ל 1018
(צריפין  )1ומהוראות תמ"א  3בתמ"ל ( 1014בסמת טבעון).
ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר )2016
(חמ -3-697ה)6
צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
2

מינוי חברה במועצת מקרקעי ישראל
לפי חוק רשות מקרקעי ישראל ,התש"ך1960-
מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף 4א(א) לחוק רשות מקרקעי
ישראל ,התש"ך ,11960-מינתה הממשלה את גלית כהן ,לחברה
במועצת מקרקעי ישראל כנציגת השר להגנת הסביבה.
י"א בכסלו התשע"ז ( 11בדצמבר )2016
(חמ -3-394ה)1
1

צחי ברוורמן
מזכיר הממשלה
ס"ח התש"ך ,עמ'  ;57התשס"ט ,עמ' .318

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון,
אני ממנה בזה את אפרת אור (אליאס) ,שופטת של בית משפט
שלום ,לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז תל אביב.
כ"א בכסלו התשע"ז ( 21בדצמבר )2016
(חמ -06-3ה)5
1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

מינוי סגן נשיא
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את מנחם מזרחי ,שופט של בית משפט
שלום ,לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז מרכז.
כ"א בכסלו התשע"ז ( 21בדצמבר )2016
(חמ -06-3ה)5
1

1

י"פ התשע"ד ,עמ' .750

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

ס"ח התשכ"ה ,עמ'  ;307התשע"ה ,עמ' .212

1 388
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מינוי סגן נשיא

הודעה על מינוי רשמת בכירה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את נעמן אדריס ,שופט של בית משפט
שלום ,לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז צפון.

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף 84א לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-אני מודיעה כי מיניתי את עורכת
הדין אביגיל ון קרפלד ,לרשמת בכירה בבתי משפט השלום
במחוז ירושלים ,מיום ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר .)2016

כ"א בכסלו התשע"ז ( 21בדצמבר )2016
(חמ -06-3ה)5

י"ג בכסלו התשע"ז ( 13בדצמבר )2016
(חמ -3-64ה)1

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

מינוי סגן נשיא

הודעה על גמר כהונתה של שופטת

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את נחשון פישר ,שופט של בית משפט
שלום ,לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז מרכז.

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתה של אנה שניידר,
שופטת של בית משפט השלום בירושלים ,ביום י"ג בחשוון
התשע"ז ( 14בנובמבר  )2016עקב פרישתה לגמלאות.

כ"א בכסלו התשע"ז ( 21בדצמבר )2016
(חמ -06-3ה)5

י"ג בכסלו התשע"ז ( 13בדצמבר )2016
(חמ )3-60

1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

איילת שקד
שרת המשפטים
1

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה ליאורה פרנקל (שיפמן) ,שופטת של בית
משפט שלום ,לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז מרכז.
כ"א בכסלו התשע"ז ( 21בדצמבר )2016
(חמ -06-3ה)5
1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

הודעה על גמר כהונתה של שופטת
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתה של לביא רובין,
שופטת בכירה של בית משפט השלום בקריית גת ,ביום א' בתמוז
התשע"ו ( 7ביולי  )2016עקב פרישתה לגמלאות.
ג' באלול התשע"ו ( 6בספטמבר )2016
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
1

מינוי סגנית נשיא
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (9א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה עדי במביליה אינשטיין ,שופטת של בית
משפט שלום ,לסגנית נשיא של בתי משפט השלום במחוז צפון.
כ"א בכסלו התשע"ז ( 21בדצמבר )2016
(חמ -06-3ה)5
1

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתו של עדי זרנקין,
שופט של בית המשפט המחוזי בחיפה ,ביום כ"ה בתמוז התשע"ו
( 31ביולי  )2016עקב פרישתו לגמלאות.
ג' באלול התשע"ו ( 6בספטמבר )2016
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
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הודעה על גמר כהונתה של שופטת

צו בדבר החלת הוראות

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

לפי פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג1983-

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתה של איטה קציר,
סגנית נשיא של בית הדין האזורי לעבודה בחיפה ,ביום כ"ה
באלול התשע"ו ( 28בספטמבר  )2016עקב פרישתה לגמלאות.

בתוקף סמכותי לפי סעיף (380א) לפקודת החברות [נוסח
חדש] ,התשמ"ג( 11983-להלן  -הפקודה) ,אני מצווה כי הוראות
פרקים י"א עד י"ז לפקודה ובכלל זה הוראות הפרק הראשון א'
לחלק התשיעי לחוק החברות ,התשנ"ט ,21999-יחולו ,בשינויים
המחויבים לפי הנסיבות ,על אגודה עותומנית מספר 00061/89
בשם "בית הכנסת הדרת קודש ,חיפה".

י"ג בכסלו התשע"ז ( 13בדצמבר )2016
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתו של שופט

כ"ה בכסלו התשע"ז ( 25בדצמבר )2016
(חמ )3-1338

1

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתו של דניאל בארי,
שופט בכיר של בית משפט השלום בתל אביב ,ביום י"א בחשוון
התשע"ז ( 12בנובמבר  )2016עקב פרישתו לגמלאות.
י"ג בכסלו התשע"ז ( 13בדצמבר )2016
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

הודעה על גמר כהונתו של שופט
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתו של של צבי
שרצקי ,שופט בכיר של בית משפט השלום לנוער ברמלה ,ביום
כ"ח באב התשע"ו ( 1בספטמבר  )2016עקב פרישתו לגמלאות.
י"ג בכסלו התשע"ז ( 13בדצמבר )2016
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

2

איילת שקד
שרת המשפטים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,37עמ'  ;761ס"ח התשע"ב,
עמ' .507
ס"ח התשנ"ט ,עמ'  ;189התשס"ז ,עמ' .332

מינוי חברים לוועדת ערר
לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (הליכים לעניין
החלטות הנוגעות לחיילים בשירות קבע) ,התש"ע ,2010-ולפי
חוק בתי דין מינהליים ,התשנ"ב1992-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (3א)( )3לחוק שירות הקבע בצבא
ההגנה לישראל (הליכים לעניין החלטות הנוגעות לחיילים
בשירות קבע) ,התש"ע( 12010-להלן  -החוק) ,וסעיף  5לחוק
בתי דין מינהליים ,התשנ"ב( 21992-להלן  -חוק בתי הדין
המינהליים) ,אני מאריכה את מינוים של אריה רוטר ושל לינדה
שפיר ,נציגי ציבור שאינם עובדי המדינה ,בעלי ידע ומומחיות
בתחום יחסי העבודה ,לחברים בוועדת ערר לפי החוק.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
כ' בכסלו התשע"ז ( 20בדצמבר )2016
(חמ )3-4125
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

ס"ח התש"ע ,עמ' .380
ס"ח התשנ"ב ,עמ' .90

הודעה על גמר כהונתו של שופט

הסמכה

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי"ח1957-

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה על גמר כהונתו של דוד חשין,
נשיא של בית המשפט המחוזי בירושלים ,ביום י"ג בחשוון
התשע"ז ( 14בנובמבר  )2016עקב פרישתו לגמלאות.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ,30ו– 32לחוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים ,התשי"ח ,11957-אני מסמיך את עובדי משרד
הכלכלה והתעשייה הרשומים מטה ,להפעיל את הסמכויות
המפורטות בסעיפים האמורים ,לשם ביצוע הוראות צו הפיקוח
על מצרכים ושירותים (איסור ייצור ,יבוא ומכירה של צעצועים
מסוכנים) ,התשמ"ז:21986-

י"ג בכסלו התשע"ז ( 13בדצמבר )2016
(חמ -3-60ה)2
איילת שקד
שרת המשפטים
1

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198

1 390

1
2

ס"ח התשי"ח ,עמ'  ;24התשל"ח ,עמ' .84
ק"ת התשמ"ז ,עמ'  268ועמ' .572

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

הסמכה

נורית שאער
אלינור שטרית

לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט1969-

שוכן ביבארס.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א(א)( )1לחוק הבחירות לכנסת
[נוסח משולב] ,התשכ"ט ,11969-אני מסמיכה את המנהלת
הכללית של ועדת הבחירות המרכזית לתת הוראות לעובדי
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ולגבי פיטוריהם.

הסכמה זו תהיה בטלה מאליה ולא ייעשה בה שימוש אם
המוסמך חדל לעבוד במשרד הכלכלה והתעשייה.
ט"ז בחשוון התשע"ז ( 17בנובמבר )2016
(חמ )3-593
משה כחלון
שר הכלכלה והתעשייה

כ"ה בכסלו התשע"ז ( 25בדצמבר )2016
(חמ )3-5306
אסתר חיות
שופטת בית המשפט העליון
יושבת ראש ועדת הבחירות
המרכזית לכנסת ה–21

מינוי ממונים למועצה הדתית חבל יבנה
לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת היהודיים
[נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני ממנה את אביעד אנסבכר
לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה ,ואת מרים שקד לכהונת
ממונה שאינה בעלת סמכות הכרעה ,על המועצה הדתית חבל
יבנה.
י"ב בכסלו התשע"ז ( 12בדצמבר )2016
(חמ -3-140ה)4

1

דוד אזולאי
השר לשירותי דת
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143

1

ס"ח התשכ"ט ,עמ'  ;103התשע"ה ,עמ' .104

הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב
לפי תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים
של ליטר חלב) ,התשע"ב2012-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (9א) לתקנות תכנון משק
החלב (מנגנון לעדכון המחירים המזעריים של ליטר חלב),
התשע"ב ,12012-אני מודיע כי המחיר הרבעוני לרבעון שתחילתו
ביום ג' בטבת התשע"ז ( 1בינואר  ,)2017הוא כלהלן:

מינוי ממונים למועצה הדתית נתיבות
היחידה

לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב],
התשל"א1971-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (6ב )2לחוק שירותי הדת היהודיים
[נוסח משולב] ,התשל"א ,11971-אני ממנה את משה זריהן
לכהונת ממונה בעל סמכות הכרעה ,ואת ליליאן לוגסי ,לכהונת
ממונה שאינה בעלת סמכות הכרעה ,על המועצה הדתית
נתיבות.
י"ב בכסלו התשע"ז ( 12בדצמבר )2016
(חמ -3-140ה)4

1

1

הודעה על מינוי ממונה

י"א בכסלו התשע"ז ( 11בדצמבר )2016
(חמ -3-325ה)1

1
2

יריב לוין
שר התיירות
ק"ת התשכ"ז ,עמ'  ;1156התשמ"ט ,עמ' .213
ק"ת התשס"ו ,עמ' .4745

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

ק"ג חלבון

30.2855

ק"ג שומן

18.1713

ליטר נוזלים

0.1892

0.2272

שלמה בן אליהו
המנהל הכללי של
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ק"ת התשע"ב ,עמ'  ;1002י"פ התשע"ז ,עמ' .244

הודעה על תיקון היתר למפעל הפיס

לפי תקנות שירותי תיירות (מורי דרך) ,התשכ"ז1967-

מינויה של מינה גנם - 2בטל.

ליטר חלב

1.8921

1.93010

כ"ז בכסלו התשע"ז ( 27בדצמבר )2016
		
(חמ )3-4463

דוד אזולאי
השר לשירותי דת
ס"ח התשל"א ,עמ'  ;130התשס"ד ,עמ' .143

בתוקף סמכותי לפי תקנה  1לתקנות שירותי תיירות (מורי
דרך) ,התשכ"ז( 11967-להלן  -התקנות) ,מיניתי את אפרת גורמן,
לממונה לעניין התקנות ,מיום ט"ו באלול התשע"ו ( 28בספטמבר
.)2016

מחיר ליחידה
בשקלים חדשים

מחיר ליחידה
כולל ההיטל
בשקלים חדשים

לפי חוק העונשין ,התשל"ז1977-
אני מודיע כי בתוקף סמכותי 1לפי סעיף (231א) לחוק עונשין,
התשל"ז ,21977-תיקנתי את ההיתר למפעל הפיס 3כדלקמן:
( )1בפתיח ,במקום "עד יום ו' בטבת התשע"ז ( 4בינואר ")2017
יבוא "עד יום י' בטבת התשע"ז ( 8בינואר ;")2017
1
2
3

י"פ התשע"ו ,עמ' .4348
ס"ח התשל"ז ,עמ'  ;226התשס"ח ,עמ' .7
י"פ התשע"ב ,עמ'  ;3284התשע"ז ,עמ'  1139ועמ' .1163

1391

( )2בסעיף  ,57.1במקום "עד יום ט' בטבת התשע"ז ( 7בינואר
 ")2017יבוא "עד יום י"ב בטבת התשע"ז ( 10בינואר .")2017
ז' בטבת התשע"ז ( 5בינואר )2017
(חמ -3-831ה)2
שי באב"ד
המנהל הכללי של משרד האוצר

הודעה על השבתת לשכות ההוצאה לפועל
לפי תקנות בתי המשפט ,בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה
לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של עובדים),
התשמ"א1981-
בתוקף סמכותי לפי תקנה (2ג) לתקנות בתי המשפט ,בתי
הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת
שביתה או השבתה של עובדים) ,התשמ"א( 11981-להלן
 התקנות) ,אני מודיע בזה כי כל לשכות ההוצאה לפועלהושבתו מיום כ' בכסלו התשע"ז ( 20בדצמבר  )2016עד יום
כ"א בכסלו התשע"ז ( 21בדצמבר  ;)2016ההשבתה נדרשה לשם
תיקון תקלה במערכת המחשוב של ההוצאה לפועל.
בתקופת ההשבתה הלשכות היו סגורות והתקבלו בקשות
דחופות בלבד.
לפי תקנה  5לתקנות ,תקופת ההשבתה לא תובא במניין
הימים לגבי חישוב מועד או זמן לעשיית דבר שבסדר הדין או
שבנוהג שנקבע בחיקוק או בהחלטת רשם ההוצאה לפועל.
לתשומת לב ,תשלומים לחשבונות ההוצאה לפועל
שבוצעו במהלך תקופת ההשבתה נזקפו לתיקים רק לאחר תום
תקופת ההשבתה.
כ"ז בכסלו התשע"ז ( 27בדצמבר )2016
(חמ -3-1148ה)1
תומר מוסקוביץ
מנהל מערכת ההוצאה לפועל
 1ק"ת התשמ"א ,עמ' 1430א; התשע"א ,עמ' .1248

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר
במבשרת ציון
לפי תקנות שירותי הדת היהודיים (בחירות רבני עיר),
התשס"ז2007-
בתוקף סמכותה לפי תקנה  15לתקנות שירותי הדת
היהודיים (בחירות רבני עיר) ,התשס"ז( 12007-להלן  -התקנות),
מודיעה ועדת הבחירות לבחירת רב העיר במבשרת ציון ,כי
המועד לבחירת רב עיר במבשרת ציון נקבע ליום שלישי ,כ"ו
בטבת התשע"ז ( 24בינואר  ,)2017בין השעות  15.00ל–,17.00
בבניין המועצה הדתית ,רחוב החוצבים  ,3מבשרת ציון.
תשומת הלב מופנית לתקנה (17א) לתקנות הקובעת כי:
"מי שכשיר להיבחר לרב עיר רשאי להציג לוועדת הבחירות
את מועמדותו בכתב לא יאוחר מ– 14ימים לפני מועד
הבחירות ,וכן רשאים שלושה מחברי האסיפה הבוחרת ,לא
יאוחר מהמועד האמור ,להציג מועמד שהסכים לכך בכתב,
ואולם מי שנבחר לחבר בוועדת הבחירות לא יהיה מועמד לרב
עיר באותן בחירות".
בעלי כשירות ,כאמור בתקנות  4ו– 5לתקנות ,רשאים
להיות מועמדים לתפקיד רב העיר במבשרת ציון.
1

ק"ת התשס"ז ,עמ'  ;1150התשע"ד ,עמ' .704

את טופסי המועמדות ניתן להוריד מאתר המשרד לשירותי
דת בכתובת  ,www.dat.gov.ilתחת הכותרת טפסים והנחיות -
טופסי מחלקת רבנות ונישואין.
מועמדות בצירוף מסמכי כשירות ,לפי התקנות ,ניתן
להגיש בתוך המועד הקבוע בתקנה  17כאמור ,עד יום שלישי,
י"ב בטבת התשע"ז ( 10בינואר  ,)2017במעטפה סגורה לידי
מרכז ועדת הבחירות ,הרב חזקיהו סאמין ,רח' כנפי נשרים ,7
גבעת שאול ,ירושלים ,בימים א' עד ה' ,בין השעות  8.30עד
 ,16.00בתיאום מראש.050-6231656 :
כ"ב בכסלו התשע"ז ( 22בדצמבר )2016
(חמ -3-44ה)1
זבדיה כהן
יושב ראש ועדת הבחירות
לרב עיר במבשרת ציון

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 דרום ,בשבתו ביום ה' בכסלו התשע"ז
( 5בדצמבר  ,)2016בתיק בד"מ  ,007/2013החליט להטיל על
מוטי בניטה ,רישיון מס'  ,39093עונש של השעיה מעיסוק
במקצוע עריכת הדין לתקופה של חמש שנים במצטבר לכל
עונש השעיה אחר.
י"ג בכסלו התשע"ז ( 13בדצמבר )2016
(חמ )3-94
1

הודעה בדבר הוצאת 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 מחוז צפון ,בשבתו ביום ו' בכסלו
התשע"ז ( 6בדצמבר  ,)2016בתיק בד"מ  ,020/2016החליט להטיל
על טארק חביב אללה ,רישיון מס'  ,21958עונש של הוצאה מן
הלשכה ,מיום ו' בכסלו התשע"ז ( 6בדצמבר .)2016
ח' בכסלו התשע"ז ( 8בדצמבר )2016
(חמ )3-94
1

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

תמצית תקציב רגיל של עיריית אילת לשנת
הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה לפי סעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית אילת לשנת
הכספים  ,2016שתמציתו להלן:
1
2

1 392

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

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
269,900,000
4,154,000
790,000
46,780,000
321,624,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

102,000,000
24,036,000
7,514,000
2,000,000
626,000
136,176,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

457,800,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

24,700,000
482,500,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

482,500,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול כלליות

בשקלים חדשים
102,800,000
145,816,000
248,616,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

72,600,000
65,870,000
138,470,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

11,500,000
30,284,000
41,784,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון-מילוות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

3,680,000
21,400,000
25,080,000

תמצית תקציב רגיל של עיריית בית שמש לשנת
הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף  206לפקודה שהועברה
אלי ,2אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית בית שמש לשנת
הכספים  ,2016שתמציתו להלן:
בשקלים חדשים
צד ההכנסות
158,255,000
ארנונה כללית
מפעל המים
3,902,000
עצמיות חינוך
1,155,000
עצמיות רווחה
29,731,000
עצמיות אחר
193,043,000
סך הכול עצמיות
69,557,000
תקבולים ממשרד החינוך
52,992,000
תקבולים ממשרד הרווחה
6,987,000
תקבולים ממשלתיים אחרים
1,012,000
מענקים אחרים
41,143,000
מענק כללי לאיזון
171,691,000
סך הכול תקבולי ממשלה
תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 364,734,000
וכיסוי גירעון נצבר
31,698,000
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
396,432,000
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
396,432,000
סך הכול הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון-מילוות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

7,550,000
461,500,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

21,000,000
482,500,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

482,500,000

כ"ה באלול התשע"ו ( 28בספטמבר )2016
(חמ -3-360ה)1
אורנה הוזמן בכור
הממונה על מחוז הדרום

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

1
2

בשקלים חדשים
61,477,000
85,777,000
147,254,000
52,387,000
70,716,000
123,103,000
11,444,000
66,174,000
77,618,000
5,770,000
8,271,000
14,041,000
1,302,000
1,416,000
364,734,000
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צד ההוצאות
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

בשקלים חדשים
31,698,000
396,432,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

396,432,000

י"א בתשרי התשע"ז ( 13באוקטובר )2016
(חמ -3-360ה)1
אבי חליבה
ממלא מקום הממונה על מחוז ירושלים

תמצית תקציב רגיל של עיריית בני ברק לשנת
הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה לפי סעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית בני ברק לשנת
הכספים  ,2016שתמציתו להלן:

1
2

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
330,600,000
10,633,000
6,061,000
72,845,000
420,139,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

290,453,000
118,303,000
27,638,000
64,369,000
4,185,000
504,948,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

29,946,000
955,033,000
119,050,000
1,074,083,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

1,074,083,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
176,478,000
168,956,000
345,434,000
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י"פ התשס"ט ,עמ' .812

1 394

צד ההוצאות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון-מילוות

בשקלים חדשים
238,263,000
146,274,000
384,537,000
32,882,000
156,982,000
189,864,000
1,200,000
26,316,000
27,516,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

4,222,000
3,460,000
955,033,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

119,050,000
1,074,083,000
1,074,083,000

ד' בתשרי התשע"ז ( 6באוקטובר )2016
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
ממלאת מקום הממונה על
מחוז תל אביב

תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעת שמואל לשנת
הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה לפי סעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית גבעת שמואל
לשנת הכספים  ,2016שתמציתו להלן:

1
2

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

בשקלים חדשים
63,723,000
14,207,000
2,442,000
518,000
15,709,000
96,599,000
22,299,000
8,190,000
1,140,000
1,196,000
316,000
33,141,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

3,800,000
1,961,000

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

בשקלים חדשים
צד ההכנסות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 135,501,000
וכיסוי גירעון נצבר
7,800,000
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
143,301,000
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

143,301,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
20,177,000
31,300,000
14,028,000
65,505,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

18,763,000
28,521,000
47,284,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון-מילוות

3,315,000
11,844,000
15,159,000
442,000
6,269,000
6,711,000

הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

507,000
335,000
135,501,000
7,800,000
143,301,000
143,301,000

ח' בתשרי התשע"ז ( 10באוקטובר )2016
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז מרכז

תמצית תקציב רגיל של עיריית טייבה לשנת
הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה לי ,2אני
מאשרת את תקציב עיריית טייבה לשנת הכספים  ,2016שתמציתו
להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
1
2

בשקלים חדשים
41,238,000
15,600,000

בשקלים חדשים
צד ההכנסות
1,150,000
עצמיות חינוך
300,000
עצמיות רווחה
14,379,000
עצמיות אחר
72,667,000
סך הכול עצמיות
37,940,000
תקבולים ממשרד החינוך
14,604,000
תקבולים ממשרד הרווחה
2,665,000
תקבולים ממשלתיים אחרים
25,576,000
מענק כללי לאיזון
228,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים
81,013,000
סך הכול תקבולי ממשלה
6,362,000
תקבולים אחרים
180,000
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 160,122,000
וכיסוי גירעון נצבר
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר  -הנחות 15,000,000
בארנונה
175,222,000
סך הכול הכנסות בלא מותנה
4,513,000
179,735,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
21,517,000
42,803,000
16,520,000
80,840,000
23,673,000
26,972,000
50,645,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון-מילוות
הוצאות מימון
הוצאות בחירות
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

4,404,000
14,666,000
19,070,000
3,500,000
4,965,000
8,465,000

15,000,000
175,222,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

4,513,000
179,735,000

600,000
602,000
160,222,000

י"ח באלול התשע"ו ( 21בספטמבר )2016
(חמ -3-360ה)1
רות יוסף
הממונה על מחוז מרכז

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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תמצית תקציב רגיל של עיריית ירושלים לשנת
הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה
שהועברה אלי ,2אישרתי את התקציב הרגיל של עיריית ירושלים
לשנת הכספים  ,2016שתמציתו להלן:

1
2

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
1,970,000,000
16,985,000
16,000,000
372,880,000
2,375,865,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשרדי ממשלה שונים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים (מענק
בירה)
סך הכול תקבולי ממשלה

673,663,000
492,251,000
89,783,000
571,650,000
1,773,347,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

4,149,212,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

670,000,000
4,819,212,000
345,788,000
5,165,000,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

בשקלים חדשים
1,032,398,000
845,297,000
1,877,695,000
624,878,000
671,494,000
1,296,373,000
99,724,000
622,021,000
721,745,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון-מילוות

230,000,000
230,000,000

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
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צד ההוצאות
הוצאות מימון
הוצאות (חד–פעמיות (בחירות)
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

בשקלים חדשים
20,400,000
4,146,212,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

670,000,000
4,816,212,000
348,788,000
5,165,000,000

י"ז באלול התשע"ו ( 20בספטמבר )2016
(חמ -3-360ה)1
אבי חליבה
ממלא מקום הממונה על
מחוז ירושלים

תמצית תקציב רגיל של עיריית קריית מלאכי לשנת
הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה לפי סעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית קריית מלאכי
לשנת הכספים  ,2016שתמציתו להלן:
בשקלים חדשים
צד ההכנסות
58,005,000
ארנונה כללית
מפעל המים
4,043,000
עצמיות חינוך
425,000
עצמיות רווחה
11,201,000
עצמיות אחר
73,674,000
סך הכול עצמיות
34,276,000
תקבולים ממשרד החינוך
22,593,000
תקבולים ממשרד הרווחה
4,287,000
תקבולים ממשלתיים אחרים
23,247,000
מענק כללי לאיזון
1,553,000
מענקים אחרים ממשרד הפנים
85,956,000
סך הכול תקבולי ממשלה
243,000
תקבולים אחרים
2,093,000
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 161,966,000
וכיסוי גירעון נצבר
10,040,000
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
172,006,000
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה
1
2

1,424,000
173,430,000

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות

בשקלים חדשים
32,388,000
36,218,000
68,606,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

23,386,000
27,216,000
50,602,000
5,961,000
26,043,000
32,004,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון-מילוות

2,760,000
7,073,000
9,833,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

887,000
324,000
162,256,000
9,750,000
172,006,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

1,424,000
173,430,000

בשקלים חדשים
צד ההכנסות
206,367,000
סך הכול תקבולי ממשלה
451,000
תקבולים אחרים
1,806,000
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 244,173,000
וכיסוי גירעון נצבר
26,400,000
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
270,573,000
סך הכול הכנסות בלא מותנה
3,715,000
הכנסה מותנה
274,288,000
סך הכול הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול הוצאות כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה
פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון-מילוות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

כ"ט בתשרי התשע"ז ( 31באוקטובר )2016
(חמ -3-360ה)1
אורנה הוזמן בכור
הממונה על מחוז הדרום

תמצית תקציב רגיל של עיריית רהט לשנת
הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה לפי סעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית רהט לשנת הכספים
 ,2016שתמציתו להלן:

1
2

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
22,000,000
200,000
5,269,000
986,000
7,094,000
35,549,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים

150,899,000
27,840,000
2,650,000
21,052,000
3,926,000

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

בשקלים חדשים
18,859,000
30,037,000
48,896,000
88,560,000
68,650,000
157,210,000
4,840,000
31,582,000
36,422,000
700,000
700,000
945,000
244,173,000
26,400,000
270,573,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה
ח' בתמוז התשע"ו ( 14ביולי )2016
(חמ -3-360ה)1

3,715,000
274,288,000

אורנה הוזמן בכור
הממונה על מחוז הדרום

תמצית תקציב רגיל של עיריית רעננה לשנת
הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן  -הפקודה),
אני מודיע ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ב) לפקודה
שנאצלה לי ,2אני מאשר את התקציב הרגיל של עיריית רעננה
לשנת הכספים  ,2016שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
1
2

בשקלים חדשים
281,000,000
-

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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בשקלים חדשים
צד ההכנסות
53,327,000
עצמיות חינוך
1,904,200
עצמיות רווחה
143,166,700
עצמיות אחר
479,398,600
סך הכול הכנסות עצמיות
111,002,700
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה והשירותים 30,872,800
החברתיים
3,215,500
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
66,400
מענקים אחרים ממשרד הפנים
145,157,400
סך הכול תקבולי ממשלה
4,611,000
תקבולים אחרים
1,128,000
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 630,295,000
וכיסוי גירעון נצבר
32,600,000
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
662,895,000
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

662,895,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול כלליות
שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

בשקלים חדשים
152,526,000
141,453,100
293,979,300
161,268,000
81,312,000
242,580,600

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

15,639,400
37,996,800
53,636,200

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון-מילוות

1,800,000
32,955,200
34,755,200

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
הוצאות בגין בחירות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה
הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

3,054,100
2,289,600
630,295,000

תמצית תקציב רגיל של עיריית שדרות לשנת
הכספים 2016
לפי פקודת העיריות
אני מודיעה לפי סעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית שדרות לשנת
הכספים  ,2016שתמציתו להלן:

32,600,000
662,895,000
662,895,000

כ"ו באב התשע"ו ( 30באוגוסט )2016
(חמ -3-360ה)1
זאב בילסקי
ראש עיריית רעננה

1 398

1
2

צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
39,500,000
11,000,000
4,685,000
693,000
9,626,000
65,504,000

תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד הרווחה
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

28,231,000
22,398,000
5,037,000
28,995,000
52,090,000
136,751,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

8,000
85,000
202,348,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה
הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

29,474,000
12,672,000
244,494,000
244,494,000

צד ההוצאות
שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכול כלליות

בשקלים חדשים
33,329,000
48,544,000
14,000,000
95,873,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

19,154,000
32,630,000
51,784,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

5,558,000
27,518,000
33,076,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון-מילוות

12,353,000
12,353,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

1,896,000
7,366,000
202,348,000

דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

צד ההוצאות
הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

בשקלים חדשים
29,474,000
12,672,000
244,494,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

244,494,000

י"א באב התשע"ו ( 15באוגוסט )2016
(חמ -3-360ה)1
אורנה הוזמן בכור
הממונה על מחוז הדרום

הודעה על מינוי חבר ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
מינתה מועצת עיריית עכו ,בישיבתה מיום כ"ה באלול התשע"ה
( 9בספטמבר  ,)2015את יהודה עייאש (אודי) ,לחבר ועדת ערר
לארנונה.

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה ,כי לוחות הזכויות של גושי הרישום
מס'  - 38613 ,38612 ,38611 ,38610 ,38609באר שבע- 400965 ,
נגב ,הוצגו ביום י"ח בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר  ,)2016למשך
 30ימים לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר דרום,
רח' התקווה  ,4קריית הממשלה ,באר שבע ,בלשכת הממונה על
מחוז הדרום ,משרד הפנים ,רח' התקווה  ,4באר שבע ,ובעיריית
באר שבע.
י"ח בכסלו התשע"ז ( 18בדצמבר )2016

               

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז ירושלים

ו' בחשוון התשע"ז ( 7בנובמבר )2016
(חמ -3-265ה)1
שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה על מינוי תקופת כהונה נוספת כחבר
ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל"ו1976-
נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו,11976-
האריכה מועצת עיריית עכו ,בישיבתה מיום ד' באלול התשע"ו
( 7בספטמבר  ,)2016את מינויו של יהודה אזולאי ,לתקופת כהונה
נוספת כחבר ועדת ערר לארנונה.
ו' בחשוון התשע"ז ( 7בנובמבר )2016
(חמ -3-265ה)1
שמעון לנקרי
ראש עיריית עכו
1

ס"ח התשל"ו ,עמ' .252

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות
לפי סעיף  57לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
אני מודיעה כי לוח זכויות של גוש רישום מס' ( 5830חלק
מגוש שומה  ,)4438נפת רמלה ,הוצג היום ,למשך  30ימים,
לעיון בלשכת המפקחת על רישום המקרקעין ,דרך מנחם בגין
 ,125קריית הממשלה ,קומה  ,7תל אביב ,בעיריית רמלה ,אגף
הנכסים ,ובלשכת הממונה על מחוז המרכז ,משרד הפנים ,קריית
הממשלה ,תל אביב.
כ"ו בכסלו התשע"ז ( 26בדצמבר )2016
תמר אריאל
פקידת הסדר המקרקעין
ומפקחת על רישום המקרקעין

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

רמי דמארי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר הדרום

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0283804
שם התכנית :שינוי קווי בניין למגרש
ברחוב אל מקפה בצור באהר ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'. 101-0283804 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
 2302א'
שינוי
כפיפות  5166ב'
62
ביטול
כפיפות מק 5022 /א'
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :צור באהר ,רחוב :אל מקפה
קואורדינטת 222898 :X
קואורדינטת 629892 :Y
גושים וחלקות:
גוש( 30792 :לא מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 9999
מטרת התכנית:
שינוי בקווי בניין ללא שינוי בזכויות הבנייה המאושרות
בשטח ,צור באהר ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד מאזור מגורים  5מיוחד למגורים א'.
 .2שינוי בקווי בניין מאושרים ללא שינוי בזכויות הבנייה
המאושרות עפ"י תכנית  2302א.
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.3
.4
.5

קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה
בשטח.
קביעת הוראות בגין חלקי מבנים להריסה.
קביעת הוראות בגין עצים לעקירה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט
תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא ,1
קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0353359
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימות ,ברח' יונה ,16
כרם אברהם ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'. 101-0353359 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
13078
שינוי
כפיפות  5166ב
62
ביטול
כפיפות מק 5022 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :כרם אברהם ,רחוב :יונה 16
קואורדינטת 220686 :X
קואורדינטת 633016 :Y
גושים וחלקות:
גוש( 30081 :לא מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 124
מטרת התכנית:
הרחבת יח"ד קיימות ,ע"י השלמת קומה חלקית לקומה מלאה,
רח' יונה  ,16ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת בינוי לתוספות בנייה ,בהתאם לנספח הבינוי וכמפורט
להלן:

1 400

.2
.3
.4
.5
.6
.7

א) קביעת בינוי להשלמת קומת גג רעפים לקומה מלאה
לשם הרחבת יח"ד קיימת ,בקומה העליונה של הבניין,
בהתאם לנספח הבינוי.
ב) קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומה רביעית של הבניין,
לשם הרחבת יחידת הדיור הקיימת בה ,בהתאם לנספח
הבינוי.
ג) שינוי מיקום מעלית קיימת בהתאם לנספח הבינוי.
הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעתם  740 -מ"ר (מהם
 671מ"ר שטחים עיקריים ,ו– 69מ"ר שטחי שירות).
קביעת קווי בניין לתוספות הבנייה ,כאמור.
הגדלת מס' קומות המרבי מ– 4קומות וגג רעפים ל– 5קומות.
קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בנייה.
קביעת הוראות בגין מבנים להריסה.
קביעת הוראות בגין עצים לשימור.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט
תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא ,1
קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
101-0356949
שם התכנית :שינוי בקווי בניין ומס' קומות לבניין
מגורים חדש ,בית צפפה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה
ירושלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס'.101-0356949 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
13418
שינוי
כפיפות 5022
כפיפות  5166ב'
62
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :בית צפפה ,רחוב :שרפת 36
קואורדינטת 218925 :X
קואורדינטת 627640 :Y

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

גושים וחלקות:
גוש( 30280 :מוסדר) מס' חלקות בחלקן 36
מטרת התכנית:
ביטול הבנוי המאושר עפ"י תכנית  13418וקביעת בנוי חדש
להקמת בניין מגורים ,תוך שינוי קווי בניין,
מס' יח"ד ומס' קומות ,בית צפפה ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1ביטול הבנוי המאושר עפ"י תכנית  13418וקביעת בנוי
חדש להקמת בניין מגורים ,בהתאם לנספח הבינוי.
 .2שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.
 .3הגדלת מס' הקומות המרבי מ– 4קומות מעל מפלס הכניסה
הקובעת וקומה אחת מתחת למפלס הכניסה הקובעת ל–6
קומות מעל למפלס הכניסה הקובעת וקומה אחת מתחת
למפלס הקומה הקובעת.
 .4הגדלת מס' יח"ד המרבי מ– 8יח"ד ל– 11יח"ד.
 .5קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
 .6קביעת הוראות בנוי ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה
בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים
.www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין ,או בכל פרט
תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית ירושלים ,כיכר ספרא ,1
קומה  ,4טלפון  .02-6296811העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,מחוז ירושלים ,רחוב שלומציון
המלכה  ,1ירושלים ,טלפון .02-6290263
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ,ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0088930
שם התכנית :תוספת בנייה לשם הרחבת יחידת דיור
ברח' משה ושלמה תג'ר ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
.101-0088930
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
כפיפות 5022
כפיפות  5166ב'
מתאר62/
ביטול
במ4561 /
שינוי

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :פסגת זאב ,רחוב :תג'ר שלמה ומשה 25
קואורדינטת 224148 :X
קואורדינטת 636910 :Y
גושים וחלקות:
גוש( 30590 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 432
מטרת התכנית:
תוספת בנייה בקומת הקרקע לשם הרחבת יחידת הדיור
הקיימות בשטח ,בהתאם לנספח בינוי ולקיים בשטח.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד שטח מאזור מגורים  5מיוחד למגורים א'.
 .2קביעת ביוי לתוספת בנייה במפלס קומת הקרקע ,לשם
הרחבת יחידת דיור הקיימת בשטח ,בהתאם לנספח בינוי
ולקיים בשטח.
 .3הגדלת שטחי בנייה וקביעתם ל– 228.31מ"ר ,מהם 204.35
מ"ר שטחים עיקריים ,ו– 23.96מ"ר שטחי שירות.
 .4קביעת קווי בניין חדשים ,לתוספת הבנייה כאמור.
 .5קביעת שלבי ביצוע להקמת הבנייה ,כאמור.
 .6קביעת הוראות בינו וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים מס'
 ,7207עמוד  ,3497בתאריך .16.2.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0315119
שם התכנית :שינוי הוראות בינוי שנקבעו בתכנית 14321
ברח' מכור  ,7קטמון ,ירושלים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
.101-0315119
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים ,בכל
תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
14321
שינוי
62
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :קטמון ,רחוב :מכור 7
קואורדינטת 219375 :X
קואורדינטת 629275 :Y
גושים וחלקות:
גוש( 30143 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 2 ,148

1401

מטרת התכנית:
שינויים במפלסים ,שטחים ומס' יח"ד בבניין חדש ברח' מכור ,7
קטמון ,ירושלים.
עיקרי הוראות התכנית:
א .ביטול הבינוי שנקבע בתכנית  14321וקביעת בינוי חדש
להקמת בניין מגורים במקומו ,בהתאם לנספח הבינוי
ולקיים בשטח.
ב .קביעת קווי בניין לבנייה ,כאמור.
ג .הגדלת שטחי הבנייה בשטח וקביעת ל– 2553.57מ"ר סה"כ
(מתוכם  1283.57מ"ר שטח עיקרי 1270.00 ,מ"ר שטח שירות).
ד .הגדלת מס' יחידות הדיור מ– 14יחידות דיור מאושרות
בתכנית  14321ל– 16יחידות דיור.
ה .קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה ,כאמור.
ו .קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
ז .קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.
ח .קביעת הוראות בגין עצים לעקירה ולהעתקה.
ט .קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים 7278
עמוד  ,7533בתאריך .6.6.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
101-0336958
שם התכנית :תוספת  5יחידות דיור בשני בנייני מגורים,
בבית וגן
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
.101-0336958
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' תכנית
10989
שינוי
62
ביטול
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ירושלים ,שכונה :בית וגן ,רחוב :רחוב בית וגן  60ורחוב
הפסגה 41
קואורדינטת 217546 :X
קואורדינטת 630440 :Y
גושים וחלקות:
גוש( 30342 :מוסדר) מס' חלקות בשלמותן 155 ,157
מטרת התכנית:
תוספת  5יח"ד ,הוספת קומה אחת בבניינים  1ו– .2תוספת שטחים
וניוד שטחי שירות.

1 402

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי יעוד ממגורים ג' למגורים ד'.
 .2קביעת הבינויים הבאים בשטח:
א) תוספת קומה עליונה לבניינים  1ו .2
ב) תוספות בנייה בקומות מפלסים 12.40+ ,9.30+ ,6.20+
של הבניין מס'  ,1ובקומת מפלס  + 15.50של בנין מס' .2
הכל לשם תוספת  5יח"ד ( 3יח"ד בבניין מס'  2 ,1יח"ד
בניין מס' )2
ג) העברת  23.99מ"ר שטחי שרות מאושרים מכח תכנית
 10989מתחת לקרקע אל מעל הקרקע מכח סעיף
62א(א) 9לחוק התכנון והבנייה.
ד) תוספת  56.6מ"ר שטחי שרות בבנין  1במפלס 6.60-
מכח סעיף  62א (א )15-לחוק התכנון והבנייה.
תוספת של  127.96מ"ר שרות בבנין מס'  2במפלס
 3.70מכח סעיף  62א (א)15- .3קביעת קווי בניין לבנייה כאמור.
 .4הגדלת שטחי בנייה בשטח וקביעתם ל– 4373.19מ"ר
(מתוכם  2373.82מ"ר שטחים עיקריים ו– 1999.37מ"ר שטחי
שרות).
 .5הגדלת מס' יח"ד בבניין מס'  1מ– 14יח"ד ל– 17יח"ד ,ובבנין
מס'  2מ– 9יח"ד ל– 11יח"ד .סה"כ  28יח"ד.
 .6קביעת שלבי ביצוע להקמת תוספות הבנייה כאמור.
 .7קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח.
 .8קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים ,7310
עמ'  ,9011בתאריך .28.7.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים,
כיכר ספרא  ,1ירושלים טלפון  .02-6297160/1וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,ירושלים ,רחוב שלומציון המלכה  ,1ירושלים
 ,91010טלפון .02-6290263 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
מאיר תורג'מן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ירושלים

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
501-0223446
שם התכנית :שינויים ברח' 'בוטינסקי בב/מק3330/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב,
מופקדת תכנית מפורטת מס'501-0223446 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 ,501-0175646בב/105/ב ,בב/מק/105/אגפים
שטח התכנית402.000 :
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :ז'בוטינסקי 146

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

גושים וחלקות:
גוש ,6122 :חלקה/ות923 :
מטרות התכנית:
 .1הרחבת יח"ד קיימות עפ"י סעיף 62א(א) ()12
 .2שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 62א(א) ()4
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בנין דרומי לכיוון רח' מפרץ שלמה ל  0.0מ' במקום
 5.0מ' ( 3.5מ' אחרי בליטה)
 .2הרחבת הדירות הקיימות ,עד  140מ"ר (שטח כולל) לפי
סעיף 62א(א)( )12לחוק.
 .3אופן ההרחבה בהתאם לתכנית בב/מק/105/אגפים
ותכנית בב/מק/105/ג.4/
 .4לא תותר חלוקת הדירות המורחבות ליח"ד נוספות.
 .5הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע לרבות ציפוי חזיתות
בחומרי גמר קשיחים.
 .6לא תותר כל בליטה מקו בנין הדרומי ,לרבות סוכות,
אדניות וכד'.
 .7אם ייהרס הבניין יחזרו קווי הבניין לקדמותם.
 .8לא תותר העברת שטחים מהדירות המורחבות למקומות
אחרים בבניין.
 .9תובטח יציבות הבניין בזמן העבודות ולאחר הבנייה.
 .10התוספות ייבנו עפ"י ת.י 413 .לרעידות אדמה.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות 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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק,
רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל'  .03 - 5776579העתק התנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב).
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) תשמ"ט ,1989-וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת
של המתנגד.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
501-0308239
שם התכנית :תוספות ושינויים בבניין חדש
ברחוב צירלזון 7
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בני-ברק ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב,
מופקדת תכנית מתאר מקומית מפורטת מס' .501-0308239
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב /105 /ב ,בב255 /
שטח התכנית976.000 :

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית:
בני ברק
כתובות :צירלסון  ,7בני ברק
גושים וחלקות:
גוש 6192 :חלקה/ות586 :
מטרות התכנית:
תוספות ושינויים בבניין חדש עפ"י סעיף 62א(א):
א .שינוי בקווי בניין עפ"י סעיף (.)4
ב .תוספת יח"ד עפ"י סעיף (.)8
ג .תוספת שטח עד  20%משטח המגרש עפ"י סעיף (.)16
עיקרי הוראות התכנית:
א .בבניין החדש יותרו השינויים הבאים:
 .1תוספת קומה ו' מעבר ל– 5קומות המותרות (כולל
תמ"א  38שאושרה בדרך של הקלה).
 .2תוספת של  4יח"ד רגילת בקומה ו' ו– 1דירת גג מעבר
ל– 2דירות גג מאושרות ,דהיינו סה"כ  27יח"ד ( 24יח"ד
רגילות  3 +דירות גג)
 .3שינוי ק.ב צפוני ודרומי  4.5מ' במקום  5.5מ' (בהתאם
למס' הקומות)
 .4תוספת שטחים עד  20%משטח המגרש (כולל הקלות
מאושרות).
ב .הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה לרבות
לעניין פיתוח המגרש וציפוי חזיתות בחומרים קשיחים.
ג .לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד וזו תהייה סטייה ניכרת.
ד .לא יותרו בליטות למעט סוכות מעבר לקווי הבניין ששונו
בתכנית זו.
ה .הוראות תכנית זו יחולו על בניין חדש בלבד.
ו .בקומת הקרקע ייבנו  3גני ילדים כמסומן בנספח הבינוי.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות 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  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק,
רח' דוד המלך  ,11בני-ברק ,טל'  .03 - 5776579העתק התנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב).
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) תשמ"ט ,1989-וכן יש לציין טלפון וכתובת מדויקת
של המתנגד.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
501-0262063
שם התכנית :הרחבת יח"ד קיימות ושינוי ק"ב
ברח' בן זומא 5,7
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'501-0262063 :

1403

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
בב/105/ב ,בב/105/צ ,בב801/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 942מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :בן זומא 5,7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
 1548מ"ר
רשות מקומית :בני ברק
כתובות :בית יוסף 4,6,8

גושים וחלקות:

גושים וחלקות:

גוש 6192 :חלקה/ות135-136 :

גוש 6192 :חלקה/ות48,50,987 :

מטרות התכנית:
 .1שינויים בקווי בנין עפ"י סעיף 62א(א)(.)4
 .2הרחבת יח"ד קיימות עד  140מ"ר עפ"י סעיף 62א(א)(.)12
 .3הקלה בק.ב .צידיים עפ"י סעיף 62אא)(.)9

מטרות התכנית:
איחוד חלקות וחלוקה מחדש ושינוי בינוי עפ"י סעיף 62א(א):
 .1איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י סעיף (.)1
 .2שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף (.)4
 .3תוספת יח"ד עפ"י סעיף (.)8
 .4תוספת קומות ,שטח ויח"ד עפ"י תמ"א  38עפ"י סעיף (.)9
 .5הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה ,בשיעור שלא יעלה
על  20%משטח המגרש עפ"י סעיף ()14
 .6הגדלת שטחים לצרכי ציבור עפ"י סעיף (.)3
 .7תוספת קומות עפ"י סעיף (.)9

עיקרי הוראות התכנית:
 .1יותר שינוי קו הבניין הצפוני (חזית לשצ"פ) מ– 6.0מ' ( 4.5מ'
לאחר בליטה) ל– 3.0מ' ( 1.80מ' לאחר בליטה).
 .2תותר הקלה בשיעור של  10%בקוי הבנין הצידיים (מזרח
ומערב) ,כמפורט בתשריט.
 .3לא תותר כל בליטה ,למעט סוכות ,מעבר לקווי הבנין
הצידיים שעפ"י תכנית זו.
 .4תותר הרחבת יח"ד קיימות במסגרת קווי הבניין המותרים
עד ל– 140מ"ר (שטח כולל) לכל יח"ד.
 .5ההרחבות יהיו עפ"י התכניות התקפות.
 .6סוכות יותרו עפ"י תכנית בב/105/ס ,2/אך שטחן יכלל
בתוך ה– 140מ"ר המותרים לבנייה.
 .7הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה ,לרבות לעניין
שיפוץ הבניין הקיים וציפוי חזיתות בחומרים קשיחים.
 .8חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו תהא סטייה ניכרת.
 .9אם הבניין הקיים ייהרס ,קווי הבניין יוחזרו לקדמותן.
 .10חלקי הבניין הקיימים מחוץ לקווי הבניין המותרים עפ"י
תכנית זו ,מותרים כל עוד הבניין הקיים לא נהרס.
 .11ההרחבות ייבנו עפ"י ת.י 413 .לרעידות אדמה.
 .12לא תותר העברת שטח שלא נוצל לדירה ו/או קומה אחרת.
 .13לא תותר כל בליטה לרבות אדניות ולמעט סוכות מעבר
לקו הבניין האחורי שעפ"י תכנית זו.
 .14הגדר המסומנת להריסה תיהרס בתאום עם איכ"ס לרבות
לעניין פינוי פסולת בניין ,ותיבנה גדר חדשה בגבול החלקה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 26.5.2016ובילקוט הפרסומים  ,7278עמ'  ,7535בתאריך 6.6.2016
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776487
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב .כל מעונין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
501-0318956
שם התכנית :איחוד וחלוקה מחדש ושינוי בינוי
ברח' בית יוסף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'501-0318956 :

1 404

עיקרי הוראות התכנית:
א .איחוד חלקות  987 ,48ו– 50וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים.
ב .הגדלת השטח הציבורי (חלקה  )50לחלקה  987לצורך
הקמת מבנה ציבור בבעלות פרטית.
ג .תותר הקמת  2בנינים חדשים :למגורים בניין א' (בחלקה
 )48ולפנימייה-בניין ב' (בחלקה ([ )987בנוסף לבניין ישיבה
קיים בניין ג' (בחלקה  ])50בשינויים הבאים:
 .1תוספת קומות:
לבניין א'  -מגורים ,תוספת  2קומות (ד' ו-ה') בהקלה
וקומה ו' עפ"י תמ"א  ,38מעבר ל– 3קומות וקומת גג
המותרות.
לבניין ב'  -מבנה ציבור ,תוספת  2קומות (ד' ו–ה')
בהקלה ותוספת קומות ו' וגג עפ"י תמ"א  ,38מעבר
ל– 3קומות המותרות.
 .2תוספת יח"ד בבניין א' 2 :יח"ד בהקלה ו– 6יח"ד עפ"י
תמ"א  38כך שסה"כ יבנו  20יח"ד (כולל דירות גג).
 .3הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בשיעור של עד
 20%משטח המגרש (כולל הקלות).
 .4שינוי בקווי בניין:
קו בניין צפוני מ– 3.50מ' ל– 4.05מ'.
קו בניין מזרחי מ– 5.00מ' ל– 2.50מ'.
קו בניין מערבי מ– 6.00מ' ל– 4.40מ'.
 .5תוספת שטחים ,קומות ויח"ד בבניינים א' ו–ב' עפ"י
תמ"א  38ותיקוניה וכמפורט בסעיף .2.3
 .6תותר הקמת מרתף חניה לבניין א' ו–ב'.
 .7תותר מעבר בין בניין ב' ל–ג' כמסומן בנספח הבינוי.
 .8המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר
בנייה תאום עם איכ"ס ,לרבות לעניין פינוי פסולת
בניין.
 .9הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתרי הבנייה
לרבות לגבי עיצוב אדריכלי ,ציפוי חזיתות בחומרים
קשיחים ,פיתוח שהשטח וכדו'.
 .10חדרי הגג ו/או דירות הגג והסוכות יותרו עפ"י
התכניות התקפות.
 .11לא תותר תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למותר
עפ"י תכנית זו ,וזו תהיה סטייה ניכרת.

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

.12
.13
.14
.15
.16

לא יותרו בליטות מעבר לקווי הבניין ,למעט סוכות
ומרפסות שמש עפ"י תכניות תקפות.
הוראות תכנית זו יחולו על בניינים חדשים בלבד.
המרווח בין הבניינים הציבוריים לא יפחת מ– 6מ'
למעט באזור הגשר המחבר בין שני הבניינים.
רמפת הירידה למרתף החניה שבחלקה  48תותר
בחלקה בתוך חלקה  987וכמסומן בנספח הבינוי.
תותר בליטת מדרגות של בניין הפנימיה (בניין ב')
מעבר לקווי בניין וכמסומן בנספח הבינוי.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 4.2.2016ובילקוט הפרסומים מס'  ,7199עמוד  ,3204בתאריך
8.2.2016
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776487
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב .כל מעונין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
501-0416891
שם התכנית :בב/105/צ2/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'501-0416891 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
תמ"א /23א ,תמ"א /34ב ,4/תמ"א /34ב ,5/בב/105/ב ,בב/105/צ,
בב/105/צ1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם 7088 :ד'
בני ברק
רשות מקומית:
כתובות :כל שכונות העיר

ב .תוספת של עד  2.5קומות מעבר למותר עפ"י התכנית
התקפה.
 .3התוספות הנ"ל כוללות הקלות באם אושרו בעבר.
 .4מס' הקומות המירבי מעל הקרקע יהיה עד  6.5קומות מעל
הקרקע ,בהתאם לחלופה בה נבנה המבנה כמפורט לעיל.
 .5תכסית הבנייה תהיה במסגרת קווי הבניין המאושרים
(והקלות ככל שיאושרו) בתכניות התקפות.
 .6תכנית זו תחול על בניינים קיימים וחדשים.
 .7תכנית זו תהיה בתוקף עד לאישורה של תכנית מפורטת
אחרת שתאושר עפ"י תכנית המתאר הכוללנית המקודמת
ע"י העירייה.
 .8יותרו מרתפים עפ"י הוראות התכניות המאושרות ,לרבות
בב/מק/105/מ 2/ובב/105/מצ.1/
 .9גובה כל קומה (נטו) לא יעלה על  3.5מ' ,הועדה המקומית
תהיה רשאית לאשר גובה שונה בהתאם לשימוש המוצע
בקומה (כגון :בית כנסת ,בית מדרש וכו').
 .10גובה המבנה כולו לא יעלה על  25מ'.
 .11תותר הקמה של יותר מבניין אחד על מגרש ציבורי וזאת
על ידי ביטול סעיף ( 33א)(ב) בתכנית בב/105/ב לגביי
בנייני ציבור בלבד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 12.7.2016ובילקוט הפרסומים  ,7306עמ'  ,8822בתאריך 21.7.2016
התכנית האמורה נמצאת מבשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה בני ברק ,רח' דוד המלך  ,11בני ברק ,טל' ,03-5776487
ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז תל אביב ,קריית הממשלה,
דרך בגין  ,125תל אביב .כל מעונין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חנוך זייברט
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה בני ברק
מרחב תכנון מקומי הרצליה

מטרות התכנית:
תוספת שטחים וקומות במגרשים ציבוריים עפ"י סעיפים
62א(א)(.)16()5

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
504-0334458

עיקרי הוראות התכנית:
 .1בכל מגרש בייעוד ציבורי (מגרש "חום") יותרו התוספות
הבאות:
א .תוספת שטחים בשיעור של עד  20%משטח המגרש
או עד  500מ"ר (עפ"י הקטן מביניהם) מעבר לשטחים
המותרים עפ"י תכניות תקפות ובהתאם לחלופה
הנבחרת ,דהיינו:
 .iבבניין בן  4קומות של  40%התוספת היא עד
 ,20%וסה"כ יותר עד  180%בגובה עד  6.5קומות.

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מרחב הרצליה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
תל-אביב ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  .504-0334458גרסת
הוראות  22תשריט גרסה  13הר/מק1985/ג ,השלמת דרך גליל ים.

 .iiבבניין בן  3קומות של  50%התוספת היא עד
 ,20%סה"כ יותר עד  170%בגובה עד  5.5קומות.
.2

בכל מגרש ציבורי בייעוד אחר (עפ"י ההגדרה בתכנית זו)
התוספת היא:
א .תוספת של עד  20%או עד  500מ"ר (עפ"י הקטן מביניהם)
מעבר לזכויות המותרות עפ"י התכנית התקפה.

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי רש  / 210 /א
שינוי רש 617 /
כפיפות תממ 5 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :הרצליה
ישוב :הרצליה
גושים וחלקות:
גוש 6423 :מחלקה 12 :עד 12 :חלקי
גוש 6424 :מחלקה 20 :עד 20 :חלקי
גוש 6424 :מחלקה 24 :עד 24 :חלקי
גוש 6424 :מחלקה 25 :עד 25 :חלקי
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גוש 6424 :מחלקה 36 :עד 36 :חלקי
גוש 6424 :מחלקה 40 :עד 40 :חלקי
גוש 6424 :מחלקה 60 :עד 60 :חלקי
גוש 6424 :מחלקה 63 :עד 63 :חלקי
גוש 6424 :מחלקה 66 :עד 66 :חלקי
מטרת התכנית:
הארכה והשלמת דרך לצורך הסדרת דרך המחברת את שכונת
המגורים החדשה במתחם הכוכבים למרקם העירוני הקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
הרחבה והארכת דרך תוך שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי
לייעוד דרך מוצעת עפ"י סעיף 62א(א)2
ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה כשבועיים
לאחר פרסום דבר הפקדתה בעיתונים בקישור הבא באתר
העירוניhttp://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/taba. :
aspx
 .1בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית "תכניות
בנין עיר"
 .2בשדה מס' תכנית יש לכתוב את מס' התכנית ולאחר מכן
ללחוץ על "הצג"
 .3יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב
המסמכים מופיעים קישורים למסמכי התכנית הסרוקים.
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית הנמצאת במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה ,מחלקת תכנון עיר ,ברחוב סוקולוב
 22הרצליה בימים ובשעות שהמשרד האמור פתוח לקהל .כל
הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ
סעיף  100לחוק התכנון והבנייה  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בסוקולוב
 22הרצליה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
משה פדלון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה הרצליה
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':
505-0352526
שם התכנית :ח/מק 165/פנחס אילון 7א' -
הרחבת מרפסות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
חולון מופקדת תכנית מתאר מפורטת מס'505-0352526 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
התייחסות לתכניות הבאות:
סוג היחס :מס' התכנית:
כפיפות ח1/

1 406

כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
שינוי
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות

ח3 /1 /
ח4/1/
ח8/1/
ח15/1/
ח23/1/
ח4/300 /
ח/3/300 /ב
ח/3/300/ב1/
תמ"א2/4/
תמ"א/36/א
תמ"א3/38/
תמ"א/10/ד10/

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :חולון ,רחוב :פנחס אילון 7א'
גושים וחלקות:
גוש  6869חלקה 21
מטרת התכנית:
הגדלת שטחי המרפסות למען רווחת הדיירים.
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת  480מ"ר שטח עיקרי עבור הרחבת מרפסות קיימות
מכוח סעיף 62א(א()1()1א)()3
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה חולון
בנין העירייה רח' ויצמן  58קומה  9טלפון .03-5027485 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה,
מחוז תל-אביב ,רח' מנחם בגין  125תל-אביב  ,67012טל'
.03-7632588
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ,בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם תקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
" ,505-0301226ח /מק  ,147/מתחם חנקין -
איחוד חלקות  182ו–"183
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ,505-0301226
גרסת :הוראות , 20 -תשריט11 -
איחוד וחלוקה :איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית /בחלק מתחום התכנית
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
והרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס :מס' התכנית:
כפיפות תמ"א /10ד10/
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כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
שינוי
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
שינוי
שינוי

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי  / 1423א

תמ"א / 23א4/
תמ"א /34ב4/
תמ"א / 1/ 38א
תמ"א 2/ 38
תמ"א 3/ 38
תמ"א 2/ 4
תמ"מ 5
ח1/
ח1/ 1/
ח2 /1 /
ח4 / 1/
ח8 /1 /
ח/14 / 1/א
ח15 /1 /
ח 23/ 1/
ח91/
ח1 /528 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :רמת-גן ,רח' המתמיד  , 23 , 21 , 19רח' ארלוזרוב 76
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6128 :מחלקה 498 :עד 498 :שלם
גוש 6128 :מחלקה 499 :עד 499 :שלם
גוש 6128 :מחלקה 500 :עד 500 :שלם
גוש 6128 :מחלקה 501 :עד 501 :שלם
גוש 6128 :מחלקה 502 :עד 502 :חלקי
גוש 6128 :מחלקה 731 :עד 731 :חלקי
גבולות התכנית:
המתחם נמצא מצפון לרח' ארלוזורוב ,ממזרח ומדרום לרח'
המתמיד.
ממערב לחלקות  730 ,15 ,3בגוש 6128

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
שכונת אגרובנק
גושים וחלקות:
גוש  ,7168חלקות 183 , 182
גבולות התכנית:
מצפון  -חלקות 190 , 184
ממזרח  -רחוב בן יהודה
מדרום  -חלקות 180,76
מערב  -רחוב חנקין
מטרת התכנית:
יצירת מגרש חדש שעליו ייבנו  2מבני מגורים נפרדים
במתכונת הבנויה היום.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד חלקות  182-183בהסכמת הבעלים ,ע"פ סעיף
62א(א) (.)1
 .2שינוי בהוראות הבינוי במגרש ע"פ סעיף 62א(א) (.)5
 .3קביעת זיקת הנאה לצורך מימוש התכנית שאושרה במחוז,
ע"פ סעיף  62א (א).)19( ,
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ולבנייה חולון ,בבניין העירייה ,רח' ויצמן  ,58חולון ,קומה ,9
טלפון 5027222 :וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז תל אביב ,דרך מנחם בגין  ,125ת"א יפו , 67012טלפון
 .03-7632588כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות,
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
זהר נוימרק
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה חולון
מרחב תכנון מקומי רמת גן

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
רג506-0286864/
שם התכנית :רג/מק/1423/ב  -המתמיד ים סוף
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' רג.506-0286864/

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים אשר באה על פי הוראות
תכנית רג/1423/א.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה של מגרשים לפי סעיף 62א(א)( )1לחוק
התכנון והבנייה תשכ"ה.1965-
 .2העברת שטחים עיקריים בסך  1,688מ"ר ,שטחי שירות
על קרקעיים בסך  1,000מ"ר ,שטחי שירות תת קרקעיים
בסך  1,000מ"ר ,שטחים למרפסות בסך  246מ"ר ו–20
דירות ממגרש  102למגרש  101בהתאם להוראות תכנית
רג/1423/א (פרק  5הערה .)2
 .3כל שאר הוראות וזכויות הבנייה של תכנית רג/1423/א
יחולו על תכנית זו.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 28/7/2016ובילקוט פרסומים  ,7380עמ'  ,817בתאריך .16.11.2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה רמת גן ,רח' המעגל  , 26ר"ג ,טלפון .036753394 :ובמשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז תל אביב .כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ,ובאתר
האינטרנט העירוני www.ramat-gan.muni.il ,
אביבית מאור נמרודי
יושבת ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה רמת גן

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית מס' 304-0120279
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89א' לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
חיפה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה ,מופקדת
תכנית מתאר מקומית תכנית מס'  304-0120279הנקראת
חפ/מק1698/ד - 1/שינוי יעוד משצ"פ לדרך ולדרך עם טיפול
נופי רח' ברודצקי"
תכנית זו מהווה שינוי לתכניות:
חפ/229/ד ,חפ ,222/חפ ,62/חפ/מק/1499/ז.

1407

תכנית זו כפופה לתכניות:
תמא/34/ב ,4/תממ ,6/חפ ,1499/חפ/מק/1400/תט ,חפ.2007/

גושים וחלקות:
גוש, 10865 :חלקות 31 :וחלקי חלקות . 104-105 :

מקום התכנית:
יישוב :חיפה ,רחוב ברודסקי זאב ,קריית חיים ,חיפה.

מטרות התכנית:
תוספת קומה רביעית לבנין שברח' מיכאל  , 5אל מנת לאפשר
הסדרת בנייה קיימת בפועל .

גושים וחלקות:
גוש 11581 :חלקות בשלמות 103-106 :חלקי חלקה.52,69,94,110 :
מטרת התכנית:
א .הסדרת השטח הידוע כרחוב ברודצקי בקריית חיים
מזרחית כדרך סטטטורית.
ב .הסדרת שטח לדרך ו/או טיפול נופי בחלקו הצפון מזרחי
שישמש לחניה מגוננת .
ג .קביעת הנחיות פיתוח ושמירת צמחיה בתחום התכנית.
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1שנוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך על פי סעיף  62א ()2
לחוק.
 .2שנוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך ו/או טיפול נופיי על
פי סעיף  62א(א ) 5( )1לחוק.
 .3הרחבת דרך על מנת להסדיר רדיוס מינימלי בהצטלבויות
דרכים ובהתאם לגדר הבנויה במפגש הרחובות ברודצקי
הראשונים ,וברודצקי הגדוד העברי הכל על פי סעיף
62א( )2לחוק.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון עיר,
ברח' ביאליק  3חיפה .המען למשלוח התנגדויות בדואר :הועדה
המקומית ת.ד 4811 .רח' חסן שוקרי  14חיפה  .31047המתנגד
ימציא עותק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז חיפה,רח' פלי"ם  15חיפה  31048טל.04 - 8633448 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית מס' 304-0172684
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
 - 304-0172684חפ/מק - 2327/הסדרת בנייה קיימת ושינוי
הוראות בנייה ברח' מיכאל  - 9חיפה.
תכנית זו מהווה שינוי לתכנית:
חפ ,229/חפ ,61/חפ/229/ה ,חפ.363/
תכנית זו כפופה לתכניות:
תמא ,38/תממ ,6/חפ/1400/יב ,חפ/1400/שש ,חפ/229/ד,
חפ/229/י,5/
חפ/229/י,1/
חפ/229/י,
חפ/229/ה,1/
חפ/מק/1400/יב,1/
חפ/מק/1400/תט,
חפ/מק/1400/גב,
חפ/מק/1400/יב ,4/חפ/מק/1400/פמ ,חפ/מק/229/י. 2/
מקום התכנית,:
יישוב :חיפה ,רח' מיכאל  , 5הדר הכרמל
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת שטח בנייה של כ– 17.5%המהווים  130מ"ר בהתאם
לסעיף  62א (א()1()1א)( )2לחוק
 .2שינוי קוי בנין בהתאם לסעיף  62א (א)( )4לחוק
 .3תוספת קומה בהתאם לסעיף  62א(א)(4א) לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעתונות בתאריך
 3/6/2016ובילקוט פרסומים  7297מיום  04/07/2016עמ' . 8324
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז חיפה שד' הפל"ים  15טל 04 - 8633448 :חיפה וכן
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רח' ביאליק  3טל:
 04 - 8356807וכל המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חדוה אלמוג
יושבת ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס' 302-0105833
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חדרה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .302-0105833
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
חד1300/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חדרה
מדרום לשד' מנחם בגין ,ממערב למסילת הברזל וממזרח
לכביש החוף (דרך מס' .)2
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 12798 :חלקה28 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת הנחיות בינוי.
 .2קביעת זכות מעבר .
 .3איחוד וחלוקה מחדש לפי סעיף 62א(א)ס"ק .1
 .4שינוי בקו בנין לפי סעיף 62א(א)ס"ק.4
 .5שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב
אדריכלים והקטנת גובה המבנים מ– 24קומות ל–8-13
קומות לפי סעיף 62א(א) ס"ק .5
 .6שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים
עליו בנין לפי סעיף 62א(א)ס"ק .7
 .7הקטנת קו בנין למרתפים מ– 2מ' ועד ל– 10%מהיקף
המגרש ל– 0למעט בגבול עם יעודים ציבוריים לפי סעיף
62א(א)ס"ק .4
 .8הגדלת תכסית מ– 40%ל– 60%לפי סעיף 62א(א)ס"ק .5
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,הלל יפה
 9חדרה ,טלפון .04-6303728 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :פל-ים  15חיפה ,טלפון.)04-8616205 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חדרה
מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת 306-0267823
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה  ,1965בדבר אישור "תכנית מפורטת מס' 306-0267823
הסדרת גן גיגי ושצ"פ הצבעוני-הכרכום ,קריית חרושת ,קריית טבעון .
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
קרית טבעון
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11398 :חלקי חלקות9 :
גוש 11399 :חלקי חלקות94 :
גוש 11400 :חלקי חלקות120 ,64 :
עיקרי הוראות התכנית:
הצרחת שטחים בין שצ"פ ודרך לפי סעיף 62א (א)( - )1איחוד
וחלוקה.
הסדרת דרך קיימת בתחום שצ"פ
החלפת שטחים ע"פ סעיף ( 62א) א 1
הרחבת דרך והארכת דרך על חשבון שצ"פ לפי סעיף 62א(א)( ,)2ביטול
דרך ,קביעת קו בניין מהדרך המוצעת לפי המצב המאושר הקודם.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 16/9/2016ובילקוט פרסומים  ,7322עמ'  ,9102בתאריך 17/8/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה קרית טבעון ,כיכר בן גוריון ,ת.ד 1060 .מיקוד  ,36100טל04- :
 9539209/10וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
חיפה שד' פל-ים  ,15חיפה .טל .04-8633433 :כל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דוד אריאלי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה קריית טבעון
מרחב תכנון מורדות כרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
355-0409755
שם התכנית :מכ/מק - 885/שינוי בינוי לקוטג'ים
-גלי כרמל

מורדות כרמל ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
חיפה .מופקדת תכנית מפורטת מס' .355-0409755
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי מכ 518 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :טירת הכרמל
שכונת קוטג'ים מצפון לכניסה צפונית לטירת הכרמל לאורך
פארק מתוכנן בין השכונה לכביש מס' . 4
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 12722 :חלקות שלמות  5עד  19 ,16עד  ,20חלקי חלקה 23 :
גוש 12723 :חלקות שלמות  15עד  46 ,31 ,28עד  47חלקי חלקות:
12,32,34,40,43
מטרת התכנית:
שינויים במערך הבינוי והדרכים לשם התאמתם לצרכי
הדיירים וחילופי שטחים עקב אי יכולת מימוש במגרש בשל
עץ לשימור.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה של המגרשים וחילוף שטחים בין יעוד
מגורים ליעוד שצ"פ ודרך משולבת לפי סעיף 62א(א)(.)1
 .2הרחבת והארכת דרך קיימת לצורך גישה למגרשים לפי
סעיף 62א(א).2
 .3שינוי קווי בניין צדדיים למבנים 2.7:מ' במקום  3מ' ,קביעת
קווי בניין למחסנים ופרגולות לפי סעיף 62א(א)(.)4
 .4שינוי בהוראות לגבי בינוי או עיצוב אדריכליים לנושא
תכסית ,מרווחים בין מבנים וכניסות לחניות לפי סעיף
62א(א)(.)5
 .5שינוי חלוקת שטחי בנייה מבלי לשנות סה"כ שטח כולל
מותר לבנייה לפי סעיף 62א(א)(.)6
 .6תוספת יחידת דיור אחת לפי סעיף 62א(א)(.)8
 .7תוספת  7%לשטח עיקרי לפי סעיף 62א(א)(()16א).
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,מורדות כרמל ,כורי  2חיפה טלפון .04-6433400 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית חיפה ,שד' פל ים
 15חיפה ,טלפון04-8633427 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט  .1989 -כמו כן ניתן לעיין במסמכי התוכנית
באתר האינטרנט של הוועדה המקומית www.mordotcarmel.
 ,orgובאתר האינטרנט של משרד הפנים .www.pnim.gov.il
סמי מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מורדות הכרמל

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,
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מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס'
351-0382036

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס'
351-0415810

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מנשה  -אלונה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
חיפה ,מופקדת תוכנית מפורטת מס' .351-0382036

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מנשה  -אלונה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
חיפה ,מופקדת תוכנית מפורטת מס' .351-0415810

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל מ 142 /
כפיפות ל מ 352 /
כפיפות ל תממ 6 /

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל -מ 195 /
שינוי ל -מ  / 254 /א
כפיפות ל תתל 38 /

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :עמיקם

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מועצה אזורית מנשה
ישוב :עין שמר ,צומת הכבישים  6502ו.65-

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11984 :מחלקה 10 :עד 10 :חלקי
גוש 11984 :מחלקה 11 :עד 11 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי גבול בין מגורים וחקלאי ללא שינוי בשטחים או גבולות
הנחלה ושינוי בקווי בנין
עיקרי הוראות התכנית:
הוראות וזכויות הבנייה בשטח התכנית יהיו עפ"י תכניות
מאושרות מ 142/ומ 352/למעט השינויים המוצעים בתכנית
והמפורטים להלן:
 .1החלפת שטחים בין מגורים לקרקע חקלאית תוך שמירה
על גודל השטח המאושר בהתאם לסעיף 62א (א) ( )1לחוק.
 .2שינוי בקווי בנין באזור המגורים ובאזור החקלאי בהתאם
לסעיף 62א (א) ( )4לחוק.
 2.1באזור המגורים -קו בנין אחורי  0מ' במקום  6מ'  ,קוו
בנין צידי מערבי לשפ"פ  2מ' במקום  5מ' ולמבני פל"ח
קיימים הפונים לשפ"פ יותר  1-0.6מ'
 2.2באזור החקלאי  -קו בנין קדמי  2מ' במקום  4מ' .קוו
בנין צידי מזרחי עבור מבנים חקלאיים קיימים בלבד,
יותר קו בנין צידי  0מ' במקום  2מ' .
 .3ניוד  60מ"ר שטח עיקרי לשטחי השירות  -בהתאם לסעיף
62א (א)  )9לחוק.
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,מרכז אזורי מנשה ,ד.נ חפר ,טל'  ,04-6177307העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קרית
הממשלה ,חיפה  .טל' ) 04 - 8616222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
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גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10073 :מחלקה 198 :עד 198 :חלקי
גוש 10073 :מחלקה 202 :עד 202 :חלקי
גוש 10106 :מחלקה 29 :עד 29 :חלקי
גוש 10106 :מחלקה 103 :עד 103 :חלקי
גוש 10114 :מחלקה 58 :עד 58 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
ניוד זכויות בנייה
א .העברת  341מ"ר מתא שטח ( 200תחנת תדלוק) לתא שטח
( 100מסחר) ,ע"פ סעיף 62א(א)( )6לחוק התכנון והבנייה.
ב .שינוי הוראות בינוי כך שגובה מבנה מעל הכניסה הקובעת
יהיה  12מ' במקום  10מ' ע"פ סעיף 62א(א)( )5לחוק התכנון
והבנייה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,מרכז אזורי מנשה ,ד.נ חפר ,טל'  ,04-6177307העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קרית
הממשלה ,חיפה  .טל' ) 04 - 8616222
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
אילן שדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מנשה אלונה
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

חיפה ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה עירון,
מופקדת תוכנית מס'  ,354-0336271שינוי לתכניות מתאר מס'
ג/569/א ,ג,1077/ען/מק/1168/א וען/731/ב.
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
כפר קרע
גושים וחלקות:
חלק מגוש מוסדר  ,12128חלקות בחלקן 11,18,39-40,90
עיקרי הוראות התוכנית:
הרחבת דרך ע"פ סעיף .62א(א)ס.ק 2.לחוק התכנון והבנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר ,הרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית  ,וכן
כל הזכאי לכך עלפי סעיף  100לחוק רשאי להגיש התנגדות
תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונות  ,למשרדי הועדה המקומית עירון ת.ד.
 241עארה מיקוד  ,30025טל 04 - 6351789 .העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית חיפה רח' פל-ים  15א' טל.
.04 - 8633448
התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב  ,בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור שינוי תוכנית מיתאר מס'
354-331447
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבניה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור שינוי תוכנית מתאר מס' 354-0331447
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית מתאר מס' ען/במ359/
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
באקה אל ג'רבייה
גושים וחלקות:
גוש מוסדר  ,8776חלקות בשלמותן  ,14 ,9ח"ח 13
עיקרי הוראות התוכנית:
א) חלוקה חדשה ללא הסכמת הבעלים
ב) שינוי בקווי בניין.
ג) שינוי בהוראות בדבר בינוי .
ד) שינוי בגודל מגרש מינימאלי.
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום
, 10/06/2016בילקוט הפרסומים מס'  7278התשע"ו ,עמ' 7541
ביום 6/6/2016
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה עירון ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז חיפה  ,רח' פל"ים
 15א' חיפה טל , 04 - 8633448 .כל מעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל.
נאדר יונס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה עירון  -ואדי עארה

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

הועדה לתכנון ובנייה קריות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
352-0361832
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .352-0361832
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק408/
שינוי ק/408/ד
כפיפות ק/408/ג
כפיפות ק/408/ג1/
כפיפות 352-0141994
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :קרית מוצקין
כתובת  :משכנות אומנים ,קריית מוצקין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10423 :חלקות במלואן79 ,78 ,77 ,76 ,75 ,74 ,73 :
מטרת התכנית:
הקמת מתחם מגורים בן  6מבנים בני  4קומות כל אחד.
עיקרי התכנית:
 .1איחוד מגרשים מס'  109-115כמסומן בתשריט ע"פ סעיף
62א (א) סעיף קטן .1
 .2שינוי הוראות בינוי ע"פ 62א (א) סעיף קטן  5בנושאים:
א .הגדלת מס' הבנינים המותר להקמה במגרש.
ב .שינוי מרווחי הבנייה בהתאם לנספח בינוי מחייב.
ג .שינוי הוראות בינוי בעניין כניסות נפרדות לקומות  3ו.4
ד .ביטול נסיגה של  2מ' בקומה העליונה כמוצג בנספח
הבינוי.
ה .השלמת קומה רביעית לקומה מלאה.
ו .שינוי גובה מבנים מקסימלי מ– 13מ' ל– 16מ' ,לא כולל
מתקנים טכנים על הגג.
ז .הגדלת תכסית מ– 45%ל–.65%
 .3תוספת  500מ"ר לשטחים העיקריים עבור מגורים ע"פ
62א (א) סעיף קטן (16א)(.)1
 .4שינוי קו בנין צידי מ– 4מ' ל– 3מ' ע"פ סעיף 62א (א) סעיף
קטן .4
 .5תוספת  4יח"ד ,מ– 42יח"ד ל– 46יח"ד ע"פ סעיף 62א (א)
סעיף קטן .8
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 26/2/2016ובילקוט פרסומים  ,7220עמ'  ,3988בתאריך .3/3/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה קריות רח' הגדוד העברי  4קרית מוצקין ,טלפון04- :
 8715291ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז חיפה ,כתובת :רח' פל
ים  ,15חיפה ,טלפון .04-8616222 :ובאתר האינטרנט של הועדה
בכתובת  WWW.VKRAYOT.CO.ILכל המעונין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יוסי אזריאל
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה קריות
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מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מס'
353-0297150
שם התכנית :נוה אור  -אור עקיבא
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
"השומרון" ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
חיפה תכנית מפורטת מס' .353-0297150
גושים /חלקות/מגרשים לתכנית:
גוש 10629 :מחלקה 24 :עד 24 :חלקי
גוש 10646 :מחלקה 18 :עד 18 :חלקי
גוש 10646 :מחלקה 19 :עד 19 :חלקי
גוש 10646 :מחלקה 20 :עד 20 :חלקי
גוש 10646 :מחלקה 183 :עד 183 :חלקי
שטח התכנית בדונם 19.839 :
יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
סוג יחס :שינוי מס' תוכנית  :מק  /ש  / 961 /ד
סוג יחס :שינוי מס' תוכנית  :ש 934 /
מטרת התכנית
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה (תוספת שטחי שרות 1716
מ"ר) ע"פ סעיף  62א (א) ( 16א) (.)1
הוספת  32יח"ד לתאי השטח  107 ,106 ,105 ,104 ,103 ,102ו–108
ע"פ סעיף  62א (א) סעיף קטן ,8
הגבהת הבניינים ע''פ סעיף  62א (א) סעיף קטן 4א ושינוי בינוי
ע"י ביטול חובת דירוג במבנים בתאי שטח  108-102ע"פ סעיף
 62א (א) סעיף קטן .5
עיקרי הוראות התכנית:
 הוספת  32יח"ד ב 7 -מגרשי מגורים ,מתוכם  20יח"דבארבע בנינים רבי קומות ו  -12יח"ד בשלושה בנינים
גבוהים ע"פ סעיף  62א (א) סעיף קטן  8לחוק.
 שינוי בינוי ע"י ביטול חובת דירוג בתאי שטח 108-102ע"פ סעיף  62א (א) סעיף קטן  5לחוק.
 שינוי הוראות בדבר גובהם של בניינים ומס' הקומותבתאי שטח  108-102ע''פ סעיף 62א(א) סעיף קטן 4א לחוק:
הגבהת  4בנינים בתאי שטח  :108-105מקרקע +
 + 11קומת גג חלקית ל :קרקע  11 +קומות  +קומת
פנטהאוזים  +מבנים טכנים.
הגבהת  3בנינים בתאי שטח  :104-102מקרקע 5 +
קומות  +קומת גג חלקית ל :קרקע  6 +קומות  +קומת
פנטהאוזים  +מבנים טכנים.
 הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה (תוספת שטחישרות  1716מ"ר) בכ 11.2% -משטח המגרשים ע"פ סעיף
62א(א)(16א)( )1לחוק.
 חלוקה של סך זכויות הבנייה בין שבעת הבנינים.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 22/11/2016ובילקוט פרסומים  ,7359בתאריך10/10/2016 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה השומרון ,המייסדים  ,52זכרון יעקב ,טלפון04-6305522 :
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז חיפה ,כתובת :שד' הפלי"ם
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/15ב חיפה .טלפון .04-8616252 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ארנון גלעדי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה השומרון

מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
404-0393199
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יבנה ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס'
404-0393199
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
3 / 62 / 27
יב 12 / 122 /
יב  / 122 /ב
יב  / 600 /א
יב  /מק  / 600 /ג
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :יבנה
גושים וחלקות:
גוש 5180 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 46 :עד 46 :חלקי/שלם :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין אחורי מ– 6מ' ל– 5.10מ' בתחום החריגה בלבד.
הגדלת שטח חנייה מ– 20מ"ר ל– 24מ"ר.
העברת  3%מקומת קרקע לקומה א' (מותרים  20%קיימים .)22.05%
אין שינוי בסה"כ אחוזי הבנייה המותרים.
מטרת התכנית:
שינוי קו בניין אחורי ,הגדלת שטח חנייה והעברת זכויות
מקומת קרקע לקומה א'.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים
מיום פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,שד'דואני  3יבנה,
טלפון .08-9433383 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז ,רחוב הרצל  91רמלה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא ,אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדר עבודתו)
תשמ"ט.1989-
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה יבנה

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית
405-0340489
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
.405-0340489
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר סבא
יישוב :כפר סבא ,רחוב :הכרמל מס' בית84 :
גושים וחלקות:
גוש ,6433 :חלקה ,367 :חלקי/שלם :שלם

.2

שינוי קווי בנין :קו בנין קדמי לרחוב שיטרית שינוי מ–2.5
מ' ל– 0.0מ' ,ק.ב צדדי מזרחי מכ– 5מ' ל– 0.0מ' ,ק.ב צדדי
מערבי מכ– 4מ' ל– 0-4מ' עפ"י סעיף 62א(א)( )4לחוק.

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א,ד,ה משעה 8.30
עד  11.30וביום ב ,משעה  12.00עד  16.00כל מעונין בקרקע
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,הצורן  ,6אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טלפון09-8603170 :
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית  /ערר
(כתובת :רח' הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :

מטרות התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית (קביעת קוי בנין אחורי) לצורך הוספת
מרפסות פתוחות בבית מגורים קיים ברח' הכרמל  84כפר סבא

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
ש' חגואל סיידון
מ"מ יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה נתניה

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של הועדה
המקומית .http://handasa.complot.co.il/ksaba/index.htm
כתובת משרדי הועדה המקומית :ויצמן  ,137כפר סבא ,טלפון:
 09-7649177כתובת משרדי הועדה המחוזית :שד' הרצל ,91
רמלה ,טלפון.08-9270170 :

מרחב תכנון מקומי ראש העין

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין אחורי מ– 6מ' ל– 2.5מ' למרפסות בלבד לפי סעיף
62א(א) 4לחוק.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 29/1/2016ובילקוט פרסומים  7400עמ'  ,1497בתאריך .13/12/2016

יהודה בן חמו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה כפר סבא
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
408-0278952
נת/מק/1/401/ג  -שינוי קווי בנין רח' שיטרית 8א'
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  , 1965 -כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת :מס' 408-0278952
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת/1/401/ב
שינוי נת1/401/
שינוי נת/3/401/א
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :שיטרית  , 8נתניה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7944 :חלקי חלקות75 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת שטח של  135מ"ר שינוי מ– 182מ"ר ל– 317מ"ר עפ"י
סעיף 62א(א()1()1א)( )1לחוק.

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
418-0429936
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראש העין ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 418-0429936תוספת יחידת דיור
וקביעת קווי בניין ברחוב אבן גבירול  36רנ/מק.162/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי אפ2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראש העין
רחוב אבן גבירול  36ראש העין הותיקה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 4271 :מחלקה 32 :עד 32 :חלקי
מטרות התכנית:
חלוקת מגרש לשני חלקים והסדרתו באופן שוויוני.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1חלוקת מגרש ביעוד מגורים א' ל– 2תאי שטח ,ללא שינוי
בשטחו הכולל של יעודו ,לפי סעיף 62א(א)( )1לחוק.
 .2קביעת קוי בנין לתאי השטח ,לפי סעיף 62א(א)( )4לחוק.
 .3שינוי קו בניין עילי מ– 11מ' ל– 6.6מ' ,לפי סעיף 62א(א)()4
לחוק.
 .4שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי ,לפי סעיף 62א(א)()5
לחוק.
 .5קביעת גודל מגרש שמותר להקים עליו בנין לפי סעיף
62א(א)( )7לחוק.
 .6הגדלת מס' יחידות הדיור מ– 3ל– ,4ללא הגדלת סך כל
השטחים למטרות עיקריות לפי סעיף 62א(א)( )8לחוק.
 .7קביעת הוראות לענין זכות מעבר לתא שטח  2דרך תא
שטח  1לפי סעיף 62א(א)( )19לחוק.
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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
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ראש העין ,שילה  ,21ראש העין ,טל'  ,03-9007289העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :הרצל ,91
קרית הממשלה ,רמלה ,טל' .)08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
שלום בן–משה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ראש העין
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק413-0379438 - 2/81/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ /מק413-0379438 2/81/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ81/1/
שינוי לתכנית
		
רצ/מק413-0317214 1/81/1/
כפיפות לתכניות:
רצ1/1/
		
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
שכונה :האירוס ,רחוב :שד' נים
גושים וחלקות:
גוש 3925 :חלקי חלקה 748 :חלק חלקה 758 :חלק
מטרת התכנית:
הסדרת דרך גישה לשכונת האירוס משד' נים.
עיקרי הוראות התכנית:
הארכת דרך בתוואי מאושר וחיבורה לדרך מאושרת על חשבון
שצ"פ לפי סעיפים 62א( .א)( )2ו–62א(א.)5()1
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית .וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ,הכרמל
 20ראשל"צ ,טלפון  -03 9547577 :פקס ,03-9547905 :העתק
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :הרצל ,91
קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון.-08 9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות

1 414

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט .1989-בכתב ההתנגדות המלווה בתצהיר
עו"ד יש לציין את מס' התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם,
כתובת ,טלפון ונייד.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק413-0392688 - 1/155/1/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ /מק413-0392688 - 1/155/1/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1/1/
שינוי לתוכנית
413-0180570
		
תמא35 /
כפיפות לתוכניות:
תממ21/3/
		
מח85/
		
413-0133843
		
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
גבולות:
בתחום שכונת החצבים ,מזרחית לשכונת שיכוני המזרח,
צפונית לשכונת הרקפות ,דרומית לשכונת הנרקיסים ומערבית
לגבולה המוניציפאלי של באר יעקב
גושים וחלקות בתכנית:
גוש 4240 :חלק חלקי חלקות16,35-36 :
גוש  4243 :חלק חלקי חלקות6-7,16,23,25,59,70,73,75 :
גוש 4246 :חלק חלקי חלקות7-9 :
מטרת התכנית:
הארכת דרך מאושרת מתכנית מס'  413-0180570צריפין מתחם
 4וחיבורה לדרך מאושרת  4313לפי סעיף 62א(א) 2לחוק התכנון
והבנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הארכת דרך וחיבורה לכביש .4313
 .2קביעת שימושים הנחיות והוראות פיתוח לתוואי הדרך.
 .3קביעת תנאים למתן היתר בנייה.
 .4קביעת הנחיות סביבתיות.
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית .וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ,הכרמל
 20ראשל"צ ,טלפון ,03-9547577 :פקס ,03-9547905 :העתק
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :הרצל ,91
קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון.08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

עבודתו) ,תשמ"ט .1989-בכתב ההתנגדות המלווה בתצהיר
עו"ד יש לציין את מס' התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם,
כתובת ,טלפון ונייד.
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק413-0276592 - 2/15/170/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס' רצ/מק2/15/170/
 413-0276592המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית
רצ15/170/
		
כפיפות
תמ"א2/4/
		
413-0174490
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
כתובות :פרופ' חבוט ,ראשון לציון.
חלקות בשלמותן:
גוש ,5032 :ח"ח29,38 :
עיקרי הוראות התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת בית חולים פרטי ומרכז רפואי
ללא שינוי בשטחי הבנייה.
 .1קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי להקמת מבנים לבית
חולים פרטי ומרכז רפואי.
 .2מתן אפשרות לניוד  10%שטחים עיקריים אל מתחת לפני
הקרקע וללא שינוי בסך השטחים העיקריים המותרים לפי
סעיף 62א(א)(.)5
 .3תוספת קומה אחת כך שיהיו  7קומות במקום  6קומות
בתכנית התקפה לפי סעיף 62א(א)(4א).
 .4שינוי קו בנין צפוני מ– 20מ' ל– 6מ' בד בדומה לבניינים
אחרים לפי סעיף 62א(א)(.)4

כפיפות ל רח/מק 1 / 2105 /
כפיפות ל רח/מק  / 2000 /ב 2 /
כפיפות ל רח/מק  / 2000 /ב 5 /
כפיפות ל רח/מק 3 / 2105 /
כפיפות ל רח/מק 6 / 2105 /
כפיפות ל רח/תמא 2 / 4 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות
רחוב :זילברמן שאול ,מס' בית1 :
גבולות התכנית:
גוש ,3699 :מחלקה 34 :עד 34 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי הוראות הבינוי במגרש הצפוני בלבד ושינוי בקו בנין
צדדי מזרחי מ– 6מ' ל– 3מ' בהתאם להיתר קיים ביח"ד צפונית
בלבד.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי הוראות הבינוי ע"י העברת  23מ"ר ,המיועדים
להבנות כעליית גג ,לקומה א' לצורך סגירת מרפסות
ביח"ד צפונית בלבד ,לפי סעיף 62א(א) סעיף קטן  ,5ללא כל
שינוי בשאר הוראות התכנית.
 .2שינוי בקו בנין צדדי מזרחי מ– 6מ' ל– 3מ' בהתאם להיתר
קיים ביח"ד צפונית בלבד.
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעתונים ביום 13/02/2014
ובילקוט הפרסומים  6713בעמוד 2058 ,בתאריך 11/12/2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות ,רח' בילו , 2טל ,08-9392294:ומשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת הרצל ,91רמלה טלפון .)08-9788444 :כל
מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה רחובות

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 12.8.16
ובילקוט הפרסומים  ,7319עמ'  ,9006בתאריך 11.8.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשל"צ ,הכרמל  20ראשל"צ ,טלפון03-9547577 :
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז ,כתובת :הרצל  ,91קרית
ממשלה ,רמלה ,טלפון .08-9788444 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תוכנית שינוי למתאר מס'
רח414-0121400/

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 ,416-0153270רע/מק - 732/שינוי יעוד
ותוספת זכויות בנייה ,רח' התדהר  5רעננה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
רעננה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  416-0153270רע/מק - 732/שינוי
יעוד ותוספת זכויות בנייה ,רח' התדהר  5רעננה
המהווה יחס לתכניות הבאות:
שינוי רע  /בת 2002 /
שינוי רע  /מק  / 2002 /יט

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית שינוי למתאר מס' ,414-0121400
רח/מק - 13/2105/שאול זילברמן .1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רעננה
ישוב :רעננה ,רחוב התדהר  ,5אזור תעשייה ,רעננה.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל רח2 / 2105/
שינוי ל רח/במ 2105 /

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7657 :חלקה153 :

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

1415

עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי יעוד מ"אזור תעשייה" לאזור "מסחר ותעסוקה"
והגדרת השימושים המותרים.
ב .הגדלת זכויות בנייה מ– 180%עיקרי ל– 250%עיקרי.
ג .הגדלת שטחי שירות מ– 20%ל– 35%מהשטח העיקרי.
ד .הגדלת תכסית מותרת מ– 40%ל–.50%
ה .תוספת של קומות
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,השוק
 6רעננה ,טל'  .09-7610516העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טל' .)08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 ,416-0256636רע /מק 829 /אחוזה 51
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
רעננה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  416-0256636רע /מק 829 /אחוזה 51
המהווה יחס לתכניות הבאות:
שינוי רע 1 / 212 /
כפיפות רע  / 1 / 292 /א
כפיפות רע 3000 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רעננה
ישוב :רעננה ,רחוב :אחוזה 51
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6587 :חלק מחלקה93 :
מטרת התכנית:
הקמת מבנה מגורים
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת של  7יח"ד על המאושר וקביעת  12יח"ד למגרש .
ב .הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ג .שינוי בקו בניין מערבי ,מ– 4.00מ' ל– 3.38מ'.
ד .שינוי בקו בניין מזרחי ,מ– 4.00מ' ל– 3.60מ'.
ה .שינוי בקו בניין דרומי ,מ– 6.00מ' ל– 5.40מ'.
ו .קביעת קווי בניין למרפסות לחזית הצפונית  3.00מ',
ולחזית הדרומית  3.70מ'.
ז .תוספת של  2קומות על הקיים :במקום ע 4+קומות,
מבוקשות ק  6 +קומות ,מעל  2קומות מרתפי חניה.
ח .קביעת זיקת הנאה למעבר רכב במגרש.
ט .תוספת חזית מסחרית בקומת הקרקע בשטח של  30מ"ר.
י .הגדלת אחוזי בנייה מ– 120%ל–.260%
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יא .הגדלת שטח בנייה מ– 744מ"ר ל– 1,609מ"ר עיקרי ושרות
מעל הכניסה הקובעת.
יב .הגדלת תכסית קרקע מ– 28%ל–.50%
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
עיריית רעננה ,www.raanana.muni.il-כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,החרושת
 4קומה ג' רעננה .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טל' .)08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס'
 ,416-0456343רע/מק - 1018/רח' פרץ
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה רעננה,
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה-מחוז מרכז ,מופקדת
תכנית מפורטת מס'  ,416-0456343רע/מק 1018-/רח' פרץ.
גרסת :הוראות , 9-תשריט.8-
המהווה יחס לתכניות הבאות:
שינוי רע/1/ 293/א
שינוי רע2000/
כפיפות רע3000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רעננה
ישוב :רעננה
רחוב פרץ בין רחוב גאולה לרחוב התחייה.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7649 :חלקות בשלמותן ,62-63 :חלקות בחלקן,60-61 ,41-43 :
.71 ,68 ,64
גוש 7652 :חלקה שלמה.46 :
מטרת התכנית:
שינוי תוואי והרחבת דרך קיימת לצורך הסדרת מצב קיים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הרחבת דרך בתוואי מאושר.
 .2שינוי תוואי דרך מאושר ע"ח מגרשים ביעוד מגורים,
שב"צ ושצ"פ.
 .3ביטול דרך.
 .4הרחבת שצ"פ קיים.
 .5הגדלת שב"צ קיים תוך שמירה על סך שטחי שב"צ בתכנית.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של
עיריית רעננה  ,www.raanana.muni.il -כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,רחוב החרושת  ,4קומה ג' רעננה .העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה-מחוז מרכז
(כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 ,416-0483511רע/מק2011/ג
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
רעננה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,416-0483511רע/מק2011/ג
גרסת :הוראות  , 4 -תשריט 3 -
המהווה יחס לתכניות הבאות:
כפיפות רע3000/
כפיפות  , 416-0116798רע2011 /ב
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רעננה
ישוב :רעננה
מזרח העיר רעננה ,בשטח שבין כביש  4במזרח ,רח' יערה בצפון,
רח' אחוזה בדרום ורח' הרב ניסים במערב.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש ,6581 :חלקות בשלמות ,214 ,211 :חלקות בחלקן,188 ,187 :
213 ,208 ,206 ,204
מגרשים מתכנית רע2011/ב:
6000 ,5002 - 5001 ,4004 - 4001 ,3004 - 3001 ,2015 - 2001
מטרת התכנית:
 .1טבלאות איזון והקצאה לבעלי הקרקע בתחום התכנית.
 .2התאמת שטחים עיקריים לפי תכנית רע2011/ב לטבלאות
האיזון.
 .3הגדלת תכסית בחלק מהמגרשים בתכנית רע2011/ב.
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה לכל תחום התכנית ,לפי פרק ג' ,סימן ז' לחוק
התכנון והבנייה.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .וכן באתר האינטרנט של
עיריית רעננה  ,www.raanana.muni.il. -כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות ,תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,החרושת  4קומה ג' ,רעננה ,טלפון .09-7610516 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מרכז (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
איתן גינזבורג
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה רעננה
מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר הפקדת תכנית בנין ערים מקומית מס'
453-0421479
שם התכנית :תיקון גבול תכנית זמ2/250/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
זמורה מופקדת תכנית בניין ערים מקומית 453-0421479
המהווה שינוי לתכניות מס':
זמ2/250/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :מזכרת בתיה
גבולות התכנית:
כמסומן בתשריט בקו כחול.
גושים וחלקות:
גוש ,3715 :חלקות ,81-82 ,70 , 40-52 ,38 ,26 :חלקי חלקות,25 :
66 ,54,64 ,44,53 ,37
גוש ,3716 :חלקי חלקות,49 ,19 :
גוש ,3900 :חלקות,54 ,48-50 , 43-46 ,42 ,40 ,34-38 ,31-32 :
 .72 ,70 ,61-62חלקי חלקות ,53,55,67 ,47 ,41 :
גוש ,3902 :חלקי חלקות1,7-11,18 :
גוש ,3903 :חלקי חלקות13-28 :
מטרת התכנית:
תיקון גבול תכנית זמ 2/250/הנדרש על מנת לאפשר רישומה
של החלוקה שנקבעה ואושרה בתכנית זמ ,2/250/בלא שינוי
בהוראות החלוקה שנקבעו בתכנית זמ.2/250/
עיקרי הוראות התכנית:
 .1עריכת תיקונים בקו הכחול של תכנית זמ 2/250/בהתאם
לתצ"ר בידי מרכז מיפוי ישראל לצורך רישומה של
החלוקה שנקבעה בתכנית זמ.2/250/
 .2שינוי ייעוד מחקלאי לשטח ציבורי פתוח ולנחל.
 .3שינוי ייעוד מנחל לשצ"פ.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על-ידי התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך על פי חוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
יום ממועד פרסומה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים .את
ההתנגדות בצרוף תצהיר מעו"ד ,יש לשלוח למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבנייה זמורה לכתובת :בניין מרכז בילו ,ת.ד.
 188קרית עקרון .או לשלוח קובץ לכתובתmazkirut@zmora. :
 ,org.ilהמתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז קריית הממשלה רח'
הרצל  91רמלה.
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות\חוקר וסדרי עבודתו) .
רון מוסקוביץ'
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה זמורה
מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר אישור תכנית 401-0391623
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה 1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מס'
 - 401-0391623שינוי לתכנית חש/5/10/א' וכפיפות לתכנית
חש 5/10/ב'
בשטח כלולים בתכנית ומיקומם:
ארסוף

עיקרי הוראת התכנית:
א .חלוקת מגרש ל  2מגרשים שווים.
ב .שינוי של הוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר להקים
עליו בנין.
ג .שינוי של הוראות הבינוי בדבר הוראות למרתף ,גדרות
ובריכות שחייה.
ד .תוספת  6%שטח עיקרי.
הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים  7395מתאריך
06.12.2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית חוף השרון
קיבוץ שפיים מיקוד  60990טלפון  ,09-9596505וכן במשרדי
הועדה המחוזית ברמלה רחוב הרצל  91טלפון  .08-9788444כל
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים אמורים
להיות פתוחים לקהל.
אלי ברכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף השרון
מרחב תכנון מקומי מזרח השרון

הודעה בדבר אשור תוכנית מפורטת מס'
מש /מק /136 /1-7 /ג
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-לתכנון ולבנייה מזרח השרון בדבר אישור
תוכנית מפורטת מס' מש  /מק  / 136 / 1-7 /ג.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי מש  / 136 / 1-7 /א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם
רשות מקומית :קלנסואה
ישוב :קלנסואה
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13/8/2010ובילקוט פרסומים  ,6134עמ'  ,4686בתאריך 7/9/2010
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מזרח השרון ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז
(כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טל'  .)08-9788444כל המעוניין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
ציון סוקי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מזרח השרון
מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
 ,455-0377085מק5175/

גוש וחלקות:
גוש  ,6680חלקה 370
שטח התכנית  1.995דונם

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7862 :מחלקה 5 :עד 5 :חלקי

עיקרי הוראות התכנית:
הפיכת מגרש  5/13ממגורים לש.ב.צ ויצירת מגרשים 5/60,5/59
למגורים

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מצפה אפק ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,455-0377085מק5175/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות :ממ ,10008/ממ ,990/ממ ,1/990/ממ ,2/990/ממ.1/5110/
שינוי :ממ ,5083/ממ.5024/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :גני תקוה
כתובת :העמקים  ,60גני תקוה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6720 :חלקות במלואן211 :
מטרת התכנית:
שינוי קווי בניין לבנייה קיימת לפי סעיף  62א (א) .4
חלוקה בהסכמה לצרכי רישום לפי סעיף  62א (א) .1
תוספת  6%שטח עיקרי בהקלה לפי סעיף  62א (א) .9
תוספת זיקת הנאה לפי סעיף  62א (א) .19
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין לפי סעיף  62א (א) .4
קו בניין צדדי ימני בתא שטח  101מ– 4.00מ' ל– 3.00מ'.
קו בנין צדדי ימני בתא שטח  102מ– 4.00מ' ל– 2.80מ'.
קו בנין קדמי בתא שטח  102מ– 5מ' ל– 4מ'.
קו בנין צדדי ימני בתא שטח  103מ– 4מ' ל– 3.00מ'.
תוספת  6%שטח עיקרי בהקלה לפי סעיף 62א(א).9
זיקת הנאה ברוחב  1.5מ' לתא שטח  102וזיקת מעבר ברוחב 1.5
מ' לתא שטח  101לפי סעיף  62א (א) .19
חלוקה בהסכמה לפי סעיף  62א (א) .1
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א,ג,ה ,ובשעות 8.00-
 12.00שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה ,בן ציון גליס  9פתח תקווה ,טלפון,03-9302051 :

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08 9788444- :

שרונים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז
מופקדת תכנית מפורטת מס' ( 457-0346163הצ/מק)415/1-4/

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

המהווה שינוי לתכניות הבאות :
הצ 0 / 1-4 /א
הצ 100 / 1-4 /
הצ 100 / 1-4 /א
הצ 130 /
הצ 130 / 1-4 /ג
הצ 200 / 1-4 /
הצ 61 / 1-4 /
הצ  /מק 130 / 1-4 /ז

משה פרץ
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מצפה אפק
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
456-0365528
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 456-0365528
המהווה שינוי/כפיפות לתכניות הבאות:
כפיפות לתוכנית בר40/
שינוי לתוכנית בר6/40/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ברנר
ישוב :קדרון
גושים וחלקות:
גוש 4711 :מחלקה 53 :עד 53 :בשלמות
מטרות התכנית:
 .1שינוי הוראות בנוגע לקו בנין אחורי עבור מחסן
 .2שינוי בקו בנין אחורי עבור מבנה למגורים
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בנין אחורי למבנה עזר (מחסן) אשר צמוד למבנה
מגורים מ– 5מ' ל– 0מ' וזאת בסמכות הוועדה המקומית לפי
סעיף 62א(א)(.)4
 .2שינוי בקו בנין אחורי למבנה למגורים ללא פתחים  3.5מ'
במקום  5מ' .לפי סעיף 62א (א) סעיף קטן .4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 31/8/2016ובילקוט הפרסומים  ,7330עמ'  9417בתאריך 30/8/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה שורקות דואר גבעת ברנר מיקוד  ,60948טל' 08-9412991
וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז
קריית הממשלה שד' הרצל  91רמלה  ,72430טל'  .08-9788444כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
משה קזולה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה שורקות
מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
457-0346163

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
רחוב :ר"ח המ"ג
גושים וחלקות:
גוש 7815 :חלקה107 :
קוארדינטה 192018 :X
קוארדינטה 686432 :Y
שטח התכנית 0.579 :דונם
מטרת התכנית :
הגדלת מס' יח"ד בחלקה  107ותוספת שטחי בנייה עפ"י סמכות
הועדה המקומית.
עיקרי הוראות התכנית :
 .1הגדלת מס' יח"ד בחלקה  107מ– 1יח"ד ל– 2יח"ד .בסמכות
הועדה המקומית עפ"י סעיף  62א(,א)  8לחוק.
 .2הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בשיעור  7%משטח
החלקה ,בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א(א)(16א)2
לחוק.
 .3שינוי קו בנין אחורי דרומי מ– 5מ' ל– 4מ' בסמכות ועדה
מקומית לפי סעיף 62א (א)  4לחוק
 .4הגדלת התכסית המותרת מ– 30%ל– ,60%בסמכות ועדה
מקומית לפי סעיפים 62א(א)  5ו– 6לחוק.
 .5קביעת בינוי מנחה המחייב בכל הנוגע לכניסות ויציאות
לכלי רכב והולכי רגל ,למיקום החניות ולגובה הכניסה
הקובעת ,התכסית וגובה הבנין.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המרחבית לתכנון ובנייה ,הצורן 1ג'
אזה"ת פולג ,נתניה ,טל'  .09-8636012העתק התנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :הרצל  ,91קרית הממשלה
רמלה ,טל' .)08-9788444
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
דורון אוזן
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ובנייה שרונים

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המרחבית לתכנון ובנייה

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,
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מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס'
207-0412171
נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
טבריה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 207-0412171

התכנית מהווה שינוי לתכנית:
ג ,11810/ג ,18951/ג ,2634/נצ/מק1146/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב :נצרת
גושים וחלקות:
גוש  ,16579חלקי חלקה 9
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי הבניין בתכנית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום 25/9/2015
(תאריך פרסום בעיתון האחרון) ובילקוט הפרסומים 7368
בתאריך .3.11.2016

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג 177 /
שינוי ג 18071 /
שינוי ג 287 /
שינוי ג 6847 /
השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם:
רשות מקומית :טבריה.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 15005 :חלקה2 :
גוש 15005 :חלקי חלקה3 :
גוש 15005 :חלקי חלקה19 :
גוש 15005 :חלקי חלקה33 :
גוש 15005 :חלקי חלקה34 :
גוש 15044 :חלקי חלקה55 :

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית נצרת,
שכתובתה :ת"ד  ,31נצרת  ,16100טל'  04/6459203וכן במשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז הצפון שכתובתה :קריית הממשלה
נצרת עילית  ,17000טל'  .04/6508508וכל המעניין רשאי לעיין
בה ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .
עלי סלאם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נצרת
מרחב התכנון המקומי קצרין

הודעה על אישור תכנית למתן תוקף

עיקרי הוראות התוכנית :
 .1הגדלת שטח למבנה ציבור וחלוקתו מחדש לפי תכנית בינוי.
 .2הגדלת שטח מותר לבנייה במבני ציבור .
 .3הסדרת צורת שטח ציבורי פתוח בהתאם לקיים ולמתוכנן.
 .4שמירה ושימור שדרת העצים הקיימת וציר המבט לכנרת.
 .5מתן הוראות עיצוב אדריכלי והוראות בינוי בהתאם.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה טבריה
טבור הארץ ת"ד  ,508טל'  ,04-6739526העתק התנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :נצרת עלית ,טל' .)04-6506508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989-
אליהו זיגדון
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה טבריה
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':
211-0334193

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מק/קצ,8/12178/
קצרין-מגרש  184רובע נווה מס' ,220-0341156
המהווה שינוי לתוכנית מס':
ג.12178 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רובע נווה ,רחוב ינשוף מס'  5ורחוב יונה מס' 4
גושים וחלקות:
גוש  ,201000חלקות בחלקן 79
מטרת התוכנית:
שינוי קווי בנין ותכסית בהתאם למצב הקיים.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין צידי ימני מ– 3מ' ל–.0
הגדלת תכסית מ– 250מ"ר ל– 280מ"ר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
( 3/2/2016תאריך פרסום בעיתון האחרון) ובילקוט הפרסומים
 ,7310עמ'  ,9025בתאריך .28/7/2016
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית קצרין,
שכתובתה :מרכז מסחרי איתן ,ת"ד  ,28קצרין ,טל' .04-6969664
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,מחוז הצפון שכתובתה :ת.ד,595 .
נצרת עילית ,טל'  .04-6508580וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דימי אפרצב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה קצרין

נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
נצרת ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס' 211-0334193

1 420

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
251-0375188
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 251-0375188
מק - 452/חלוקה בהסכמה חלקה .23
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
רשות מקומית :מ.מ .יבנאל
ישוב :יבנאל
כתובת :ישוב :יבנאל
מזרחית לישוב יבנאל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש ( 17359מוסדר) ,חלקות23 :
עיקרי הוראות התכנית
חלוקה בהסכמת הבעלים של חלקה ע"פ סעיף 62א(.א)(.)1
עיקרי הוראות התכנית
איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל
יעודי הקרקע ע"פ סעיף 62א(.א)(.)1
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 24/6/2016ובילקוט הפרסומים  ,7289התשע"ו ,עמ'  ,8015בתאריך
.23/6/2013
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה גליל מזרחי מגדל השעון ת.ד 515 .כפר תבור ובמשרדי
הועדה המחוזית ,כתובת :ק .הממשלה ת.ד 595 .נצרת עילית,
טלפון ,04-6508555 :כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אבי קרמפה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה גליל מזרחי
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
( 262-0236372גלג)65/14/15132/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
לב הגליל ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  .262-0236372גרסת
תשריט  ,5גרסת הוראות . 8
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג12908/
שינוי ג6757/
שינוי ג15132/
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19419 :חלקי חלקות27 :
גוש 19425 :חלקי חלקות,54 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,42 :
126 ,116 ,114 ,56 ,55
עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת קו בנין לכביש מס'  18בדיר חנא
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת.ד 80.סכנין ,טלפון .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב ובה פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
( 262-0452532גלג)44/16/9169/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
לב הגליל ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  .262-0452532גירסת
תשריט  ,2גרסת הוראות 3
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ג12735/
שינוי ג9169/
שינוי ג12906/
שינוי ג7514/
שינוי ג668/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :סח'נין
ישוב :סח'נין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19315 :חלקי חלקות128 :
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת קווי בניין במגרש  803להתאמתו בנייה חדשה
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת"ד  ,80סכנין ,טלפון .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב ובה פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 - 262-0311399גלג71/15/15132/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 262-0311399
גרסת תשריט מס'  ,4גרסת הוראות מס' , 5
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג - 1232/צפון
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שינוי ג12908/
שינוי ג6757/
שינוי ג15132/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :דיר חנא
ישוב :דיר חנא

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות) תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19430 :חלקות במלואן166 :
גוש 19430 :חלקי חלקות178 ,116 :

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מס'
/5מע/מק 22/7468/והודעה חדשה בדבר הפקדת
תכנית בסמכות הועדה המקומית מס' 257-0314070

עיקרי הוראות התכנית:
מתן לגיטימציה למבנה קיים להתאמתו בנייה חדשה

נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מס'
/5מע/מק ,22/7468/אשר פורסמה בעיתונות בתאריך 10.02.2012
ובילקוט הפרסומים  ,6413התשע"ב עמ'  ,3898ופרסום הודעה
בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה ,1965-כי
במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה מבוא העמקים,
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון מופקדת
תכנית בסמכות הועדה המקומית מס'  .257-0314070גרסה:
תשריט  15 -הוראות 27 -

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 24/6/2016ובילקוט הפרסומים  ,7285התשס"ח ,בתאריך
19/6/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה לב הגליל ,ת"ד  80סכנין ,טל'  .04-6746741כל המעוניין,
רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
נביל דאהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה
המקומית מס' 257-0359679
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
מבוא העמקים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז צפון מופקדת תכנית בסמכות הועדה המקומית מס'
 .257-0359679גרסה :תשריט 12 -הוראות21 -
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 / 8מע  /מק  - 07/4394 /ג 8588 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :כפר כנא
גושים  /חלקות לתכנית:
גוש 17394 :מחלקה 35 :עד 35 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה.
תוספת אחוזי בנייה תת קרקעיים ,לפי סעיף  62א(א) .15
שינוי בקווי בנין לפי תשריט.
שינוי בגובה בניין ,מס' קומות ,תכסית קרקע ,לפי המפורט
בטבלה .5
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה "מבוא
העמקים" כתובת :רח' ציפורן  , 5נצרת עלית טלפון04-6468585 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון
כתובת :רח' מעלה יצחק  29נצרת עלית ,טל'.04-6508503 :
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג 16578 /
ג 7468 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :אכסאל
גושים  /חלקות לתכנית:
גוש 16904 :מחלקה 17 :עד 17 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
הקטנת גודל מגרש מינימלי לתאי שטח  2ו3 -
שינוי בהוראות בנייה
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא
העמקים ,כתובת :רח' ציפורן  , 5נצרת עלית טלפון04-6468585 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון
כתובת :רח' מעלה יצחק  29נצרת עלית ,טל'.04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות) תשמ"ט.1989-
חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מבוא העמקים
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
מה/מק5/5758/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מרום הגליל ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס' מה/מק 5/5758/מס' מערכת
פנימי  :20130230כפר שמאי  -משק דרור 55

המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג12575/

המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג5758/
כפיפות תמ"א 92/
כפיפות תמ"א 35/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :משגב
ישוב :צורית
שטח התוכנית 0.5050 :דונם

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מרום הגליל
ישוב :כפר שמאי
שטח התוכנית 4.089 :דונם

גושים וחלקות:
גוש 21138 :חלקות במלואן57 :

גושים וחלקות:
גוש 13899 :חלקה 23 :מגרש55 :
עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת השימושים המותרים בשטח החקלאי והתאמתם
להנחיות משרד החקלאות
שינוי בקווי בנין לצורך לגליזציה
הוספת אחוזי בנייה המותרים להקלה ע"פ סעיף 62א(א) ס"ק 9
קביעת גודל מגרש מינימלי ע"פ סעיף 62א(א) ס"ק  7לייעוד
קרקע חקלאית
קביעת הוראות מפורטות לתכנית על מנת לאפשר מתן היתרי
בנייה
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 התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
מרום הגליל ,ת.ד 90000 .דאר צפת  13110טלפון04-6919806 :
פקס ,04-6987734 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית ,מחוז צפון כתובת :ת.ד ,595 .נצרת עילית ,17000
טלפון .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
עמית סופר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מרום הגליל
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
205-0366468
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
משגב ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  :205-0366468תכנית לשינוי קווי
בניין במגרש מס'  - 1064צורית.

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בניין צידי מערבי ,על מנת לאפשר גישה מקומת
הכניסה של בית המגורים לחצר המבנה.
 .2שינוי קו בניין אחורי ,על מנת לאפשר בניית פרגולה
העשויה מחומרים קלים.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט של
הועדה המקומית  .http://www.vaada-misgav.org.ilכל
מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה משגב ,אזור תעשיה תרדיון ,ד.נ.
משגב - 20179 ,טלפון .04-9990102 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון שכתובת :ת.ד ,595 .נצרת
עילית ,מיקוד  - 17000טלפון .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה משגב

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית605-0212639 :
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס' 605-0212639
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 56 / 103 / 03 / 5שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכונה :רחוב :רוטשילד מס'13 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38014 :מחלקה 27 :עד 27 :חלקי
גוש 38014 :מחלקה 44 :עד 44 :חלקי
גוש 38014 :מחלקה 45 :עד 45 :חלקי
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מטרת התכנית:
שינוי לתכנית מס'  56/103/03/5במגרש מס'  8המיועד לאחסנה
ושרותי מסחר על ידי:
 .1הוספת שטחי שרות בהיקף של  30%לפי סעיף 62א(א.)4()1
 .2הוספת שימושים והגדלת השטח הכולל המותר לבנייה
שלא יעלו על  15%מסך השטח הכולל המותר לבנייה
תוך מימוש יעדים ציבוריים  -חיזוק/הריסת מבנה קיים
בהתאם להוראות תמ"א  38תיקון  3וקביעת זיקת הנאה
למעבר רגלי במגרש לפי סעיף 62א(א.)12()1
 .3קביעת מבנים להריסה וזיקת הנאה לפי סעיף 62א(א)(.)19
 .4שינוי גובה ומס' קומות לפי סעיף 62א(א)(4א).
 .5הוספת שטחים לחנייה תת-קרקעית לפי סעיף 62א(1א)(.)8
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  ,1ת"ד  ,15באר שבע ,טל' 08 : 6463656
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו),
תשמ"ט. 1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית605-0337550 :
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס' 605-0337550
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 45 / 167 / 03 / 5כפיפות
 / 5בת  43 /שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,רחוב :הפועלים מס'10 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38141 :מחלקה 45 :עד 45 :חלקי
גוש 38143 :מחלקה 40 :עד 40 :חלקי
גוש 38453 :מחלקה 7 :עד 7 :שלם
גוש 38453 :מחלקה 19 :עד 19 :שלם
גוש 38455 :מחלקה 55 :עד 55 :חלקי
גוש 38455 :מחלקה 60 :עד 60 :חלקי

פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  ,1ת"ד  ,15באר שבע ,טל'08 : 6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו),
תשמ"ט. 1989-
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0301473
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס' 605-0301473
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס':
 /5במ/5 ,73 /במ3/73/
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,רח' אקצין בנימין 7
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38132 :מחלקה 18 :עד 18 :חלקי
גוש 38132 :מחלקה 105 :עד 105 :חלקי
גוש 38132 :מחלקה 106 :עד 106 :חלקי
גוש 38132 :מחלקה 107 :עד 107 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתכנית מס' /5במ' 73/ולתכנית /5במ 3/73/במגרש מגורים
חד משפחתי עם קיר משותף ,מס'  B168ברח' אקצין  ,7שכונה ו'.
 .1הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ– 158מ"ר ל– 208מ"ר לפי סעיף
62א (א( )1( )1א) (- )1
שטח עיקרי :מ– 135מ"ר ל– 165מ"ר.
שטחי שרות :מ– 23מ"ר ל– 43מ"ר ,עבור :סככת רכב  20מ"ר,
מחסן  8מ"ר ,ממ"ד  12מ"ר וגגון קירוי  3מ"ר.
 .2קביעת קו בניין  0.0מ' עבור שטחי שירות לפי סעיף 62א(א)(.)4
 .3הגדלת תכסית קרקע מרבית ל– 61%לפי סעיף 62א(א()1()1א)(.)1
 .4שינוי הבינוי הסטנדרטי לפי סעיף 62א (א) (.)5
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך:
 ,3/3/2016בילקוט פרסומים  ,7223עמ'  ,4213בתאריך .7.3.2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  ,2ת"ד  ,15באר שבע ,טל,08 : 6463650:
טל אל-על
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה באר שבע

מטרת התכנית:
שינוי לתכניות מס' /5 ,45/167/03/5בת 43/במגרש מס' 7א'
(אשר נוצר בתשריט חלוקה מס'  ))3(45/167/03/5באזור תעשייה
עמק שרה על ידי:
 .1הרחבת הדרך בתוואי המאושר לפי סעיף 62א(א)(.)2
 .2איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים לפי סעיף 62א(א)(.)1

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
609-0386763
שם התכנית :שד' ירושלים  25נתיבות

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .609-0386763
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מרחב תכנון מקומי נתיבות

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

המהווה שינוי לתכניות הבאות :
78/102/03/22
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם :
רשות מקומית  :נתיבות
רחוב :שדרות ירושלים מס' .25
גושים  /חלקות לתכנית :
גוש 39630 :מחלקה 46 :עד 46 :חלקי
גוש 39630 :מחלקה 51 :עד 51 :חלקי
מטרות התכנית :
הגדלת אחוזי בנייה ושינוי קוו בניין.
עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קו בניי קדמי מ– 3.0מ' ל– 1.0מ' לצורך חצר אנגלית בלבד,
עפ"י סעיף בחוק 62א(א) סעיף קטן .4
שינוי קו בניין צידי מ– 5.0מ' ל– 3.0מ' ,עפ"י סעיף בחוק 62א(א)
סעיף קטן .4
הגדלת תכסית מירבית מ– 45%ל– 67%עפ"י סעיף בחוק 62א(א)(.)5
תוספת 168.3מ"ר בשתי קומות ,שמתוכם 135מ"ר שטחי שרות
ו–33.3מ"ר שטח עיקרי ,לפי סעיף מס' 62א'(א()1()1א)(.)1
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/7/16ובילקוט פרסומים  7310מיום .21/7/16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ובנייה נתיבות ובמשרדי הוועדה המחוזית  ,מחוז דרום  ,כתובת
קרית ממשלה ,רחוב התקווה  4באר שבע טלפון ,08/6263791 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
יחיאל זוהר ביטון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נתיבות
מרחב תכנון מקומי רהט

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
618-0424168
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
שוהם ,ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
דרום מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית מס'
618-0424168
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
2 / 243 / 03 / 17
243 / 03 / 17
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :רהט שכ'  20מגרש 20
גושים וחלקות:
גוש ,100606 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 49 :עד ,49 :חלקי/שלם :שלם
גוש ,100606 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 69 :עד ,69 :חלקי/שלם :חלקי
מגרשים:
 20שכ' 20
עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה חדשה למגרש  20שכונה  20לשני מגרשים 20B , 20A ,
לפי סעיף 62א(א).1

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט  .לפי סעיף 62א(א).4
קביעת תנאים למתן היתר בנייה
קביעת הנחיות לבנוי ועיצוב אדריכלי
קביעת השימושים ומגבלות הבנייה
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית המופקדת במשרדי הוועדה
המחוזית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל
ובתיאום מראש עם האחראית על הארכיב בטלפון ,08-6263791
כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים מיום פירסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,רהט ,טלפון,08/9914903 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז דרום ,רחוב התקוה  ,4באר שבע ת.ד ,68 .טלפון:
08-6263791
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא ,אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדר עבודתו)
תשמ"ט.1989-
חלילי אלטורי
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה רהט
מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
633-0329763
שם תכנית :חלוקה חדשה לשטחי ציבור בגוש 2845
חלקות  7-8בבקיעים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חוף אשקלון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
דרום ,מופקדת תכנית מפורטת מס' .633-0329763
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 117/03/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חוף אשקלון
ישוב :מבקיעים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 2845 :חלקי חלקות8 ,7 :
מטרות התכנית:
החלפת שטחים בין שטח למבני ציבור לשטח ציבור פתוח
לצורך הסדרת מבנים קיימים
עיקרי הוראות התכנית:
 .1חלוקה חדשה בהסכמת בעלים(החלפת שטחים) עפ"י
סעיף (62א)אס.ק ,1ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד
 .2קביעת קווי בניין עפ"י סעיף 62א(א)ס.ק()4
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל( ,טלפון לבירורים:
 .)08-6776403ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל ובתאום
מראש .כל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר
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הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ
סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד
פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים,
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,חוף אשקלון ,העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית
הממשלה ,רח' התקווה  4באר שבע טלפון .) 08-6263791 :נוסח
הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה
בכתובת http://www.hof-ashkelon.org.il
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

הודעה בדבר אישור תוכנית מס' 633-0203497
שם תכנית :יד מרדכי מגורים-שינוי קווי בניין

תתכנס ביום  ,5.2.2017בשעה  ,10.00אצל המפרק ,רח' המנופים
11ב ,הרצליה פיתוח ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אילן שכטר ,עו"ד ,מפרק

ספאיה פיננסיים בע"מ
(ח"פ )51-490257-6
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  ,8.2.2017בשעה  ,9.00אצל המפרק ,רח' אברהם
בויאר  ,2תל אביב ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אלי שטיינברגר ,מפרק

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .633-0203497

בועז לוין ובניו בע"מ

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 151/03/6

(ח"פ )51-489389-0

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חוף אשקלון
ישוב :יד מרדכי
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 2852 :חלקי חלקות15 ,6 :
גוש 2849 :חלקי חלקות10-11,3,5 :
מטרות התכנית:
שינוי בקווי בניין באזור המגורים של קיבוץ יד מרדכי.
עיקרי הוראות התכנית:
שינויי בקווי בניין כמסומן בתשריט לפי סעיף 62א (א)()4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות 26-27/5/2016
ובילקוט פרסומים  ,7297עמ'  , 8348בתאריך 4/7/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה חוף אשקלון ,ובמשרדי הועדה המחוזית .נוסח הפרסום
לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
 ,http://www.hof-ashkelon.org.ilכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יאיר פרג'ון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף אשקלון

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
וולאס אנטרטינמנט בע"מ
(ח"פ )51-388160-7
(בפירוק מרצון)

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
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(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יוסי קרטה,
מרח' הגליל 10ב ,הרצליה ,טל'  ,053-2460807למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסי קרטה ,עו"ד ,מפרק

אי סי טל טלסופט אקספורט ( )98בע"מ
(ח"פ )51-269271-6
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ישראל פפר,
מרח' אבא הלל סילבר  ,16רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ישראל פפר ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

אור לדרום נכסים מניבים בע"מ

עולם הגן בע"מ

(ח"פ )51-386874-5

(ח"פ )51-358153-8

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שי הולצמן ,מרח'
מגדינת היהודים  ,89בניין  ,Eת"ד  ,4199הרצליה פיתוח ,טל'
 ,052-2546655למפרק החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,9.10.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אמסטר ,מרח'
יפו  ,216ירושלים ,טל'  ,02-5000077למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שי הולצמן ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יעקב אמסטר ,עו"ד ,מפרק

ג.ד ניהול מסעדות בע"מ

פארמה יורוגו בע"מ

(ח"פ )51-352144-3

(ח"פ )51-554579-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון סובול,
מרח' ברקוביץ  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ירון סובול ,עו"ד ,מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,17.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל דורון ,אצל עו"ד
ישראל רווח ,רח' בר כוכבא  ,16בני ברק ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיכאל דורון ,מפרק

תיווך צפת והחזקת נכסים בע"מ

הרצליה ה.צ.ל שירותי ייעוץ וניהול בע"מ

(ח"פ )51-114994-0

(ח"פ )51-496945-0

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב,
מרח' ויצמן  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.11.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד טויטו ,מת"ד ,3067
בירייה ,ד"נ מרום הגליל ,טל'  ,052-2851129למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דוד טיוטו ,מפרק
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אייל דמתי בע"מ

איי.קיי 2 .ויזואל בע"מ

(ח"פ )51-440719-6

(ח"פ )51-311979-2

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,18.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טנז אזר,
משד' ירושלים השלמה  ,698/9אילת  ,8809272טל' ,08-9225572
למפרקת החברה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק

טנז אזר ,עו"ד ,מפרקת

פארק הים מגדל סי טאוור  2016בע"מ

אר.סי.אס רמת חובב בע"מ

(ח"פ )51-539289-2

(ח"פ )51-405315-6

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2016התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אשר דובב,
מרח' ויצמן  ,4תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן ששון ,מרח' המסגר ,55
תל אביב ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אילן ששון ,מפרק

אשר דובב ,עו"ד ,מפרק

ג'י אס גיא פרוייקטים ויזמות בע"מ

אקו טריידר בע"מ

(ח"פ )51-508805-2

(ח"פ )51-497827-9

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,20.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש ,מרח'
יגאל אלון  ,88תל אביב  ,67891למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,21.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שלומי טדרי ,מרח'
הנשיא ויצמן  ,18ת"ד  ,2542עפולה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
שלומי טדרי ,עו"ד ,מפרק

אודי דנהירש ,עו"ד ,מפרק
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קונברשין ג'ורני בע"מ

ר.ד ספרקס מרקטינג בע"מ

(ח"פ )514483452

(ח"פ )514793975

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  02/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
דן מרדכי לאלו ,מרח' הוברמן  ,22תל-אביב-יפו ,6407515
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 09/04/2017
בשעה  ,12:00במשרדי דן לאלו ,רו"ח ,עו"ד ,בכתובת הנ"ל ,לשם
הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
דן מרדכי לאלו ,עו"ד ,מפרק

א.ל אור לאהבה בע''מ
(ח"פ )513579979
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  02/01/2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיטל זוהר ללוז ,מרח' התעשייה  ,4תל-אביב-יפו ,למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לכתובת המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/06/2017
בשעה  ,09:00אצל המפרקת ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות
של החברה.
מיטל זוהר ללוז ,עו"ד ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 28/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית
לוי ,מרח' יחזקאל קויפמן  ,2תל–אביב-יפו ,למפרקת החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
רונית לוי ,עו"ד ,מפרקת

רינה  -ג'אסקו בע"מ
(ח"פ )512339953
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 25/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
מיטל שחר ,מרח' עמק השושנים  ,20נס ציונה  ,74042למפרקת
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
מיטל שחר ,עו"ד ,מפרקת

ה-סט אחזקות בע"מ
(ח"פ )515423903
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 30/12/2016
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את תומר
אלבז ,מרח' ארנון  ,13רמת גן ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
תומר אלבז ,מפרק
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עידן אמיתי אינובטיב סולושיונס

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.12.2016התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את לאה לוי ,מרח' השדות ,14
רמת השרון ,למפרקת החברה.

(ח"פ )514870419
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית
שלא מן המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום 04/01/2017
התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עידן
סרוסי ,מרח' הדר  ,40קיסריה  ,3088900למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
עידן סרוסי ,מפרק

עמוס חרותי בע"מ
(ח"פ )510919293
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל
תתכנס ביום  19/02/2017בשעה  ,10:00אצל המפרק ,רח' שד'
משה גושן  ,59קריית מוצקין ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי
להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
דרור מאיר אוחנה ,עו"ד ,מפרק

אורבן מורדי הגטאות  10בע"מ
(ח"פ )514349315
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  19/02/2017בשעה  ,10:00אצל אורבן נדל"ן
י.ד .בע"מ ,רח' דרך מנחם בגין  ,7רמת גן ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
רבקה שחר ,עו"ד ,מפרקת

לילינט שיווק ויזמות בע"מ
(ח"פ )51-537184-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקת הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
לאה לוי ,מפרקת

מדריך ירושלים .קום
(ח"פ )514742774
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  08/02/2017בשעה  ,12:00אצל המפרק ,רח'
הצפירה  ,8ירושלים ,לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט
כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה.
אורי קסיר ,עו"ד ,מפרק

קייט פ.מ .בנין ופיתוח בע"מ
(ח"פ )511440729

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  323לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפת נושים של החברה
הנ"ל תתכנס ביום  05/03/2017בשעה  ,10:00בחדר הישיבות
במשרד עו"ד פיני רובינשטיין ושות' ,מגדל ב.ס.ר  ,3קומה ,12
רח' כנרת  ,5בני ברק.
על סדר היום :פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק
לחברה מטעם הנושים.
פיני רובינשטיין ,עו"ד
בא כוח החברה

עמותה להנצחת זיכרו של גלעד שטיגליץ הי"ד
(ע"ר )580398618

הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרקת
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  46לחוק העמותות,
התש"ם ,1980-כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל,
שהתכנסה ביום  01/01/2017התקבלה החלטה לפרק את
העמותה מרצון ולמנות את פנינה שטיגליץ ,מרח' מעלה השחר
 ,18יקיר ,למפרקת העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  60ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקצ הנ"ל.
פנינה שטיגליץ ,מפרקת

ילקוט הפרסומים  ,7416ז' בטבת התשע"ז5.1.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

