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חידוש מינוי חברים במועצת יועצי מס מייצגים
לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, 

התשס"ה-2005

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2)א)4( לחוק הסדרת העיסוק בייצוג 
על ידי יועצי מס, התשס"ה-12005 )להלן - החוק(, ובהתייעצות 
עם הלשכה כמשמעה בסעיף 1)א( לחוק, אני מחדשת את מינוים 
של אייל אלון וירון גינדי2, יועצי מס מייצגים, לנציגים במועצת 

יועצי מס מייצגים לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ד' באב התשע"ז )27 ביולי 2017(
)חמ 3-3467(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"ה, עמ' 114.  1

י"פ התשס"ד, עמ' 4622.  2

הודעה בדבר מינוי נציגת ציבור בוועדה למתן סיוע 
לפנים משורת הדין

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, 
התשי"א-1950

לחוק  35א)ד(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ושיקום(,  )תגמולים  במערכה  שנספו  חיילים  משפחות 
התש"י-11950, מיניתי את דפנה הררי, לנציגת ציבור בוועדה 

למתן סיוע לפנים משורת הדין.

תוקף המינוי עד יום י' באב התשע"ט )11 באוגוסט 2019(.

י"ד בכסלו התשע"ז )14 בדצמבר 2016(
)חמ 3-4883(

אביגדור ליברמן  
שר הביטחון  

ס"ח התש"י, עמ' 162; התשע"ד, עמ' 186.  1

הודעה בדבר מינוי ממונה
לפי חוק לפיקוח על איכות המזון לתזונה נכונה בצהרונים, 

התשע"ז-2016

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 22)א( לחוק לפיקוח 
על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז-12016, אני 
ממנה את רונית אנדוולט, מנהלת אגף התזונה במשרד הבריאות, 

לממונה לעניין החוק האמור.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה 
במשרד הבריאות.

י"א בתשרי התשע"ח )1 באוקטובר 2017(
)חמ 3-5528(

יעקב ליצמן  
שר הבריאות  

ס"ח התשע"ז, עמ' 20.  1

מינוי חוקרים מיוחדים
לפי חוק הליכי חקירה והעדה )התאמה לאנשים עם מוגבלות 

שכלית או נפשית(, התשס"ו-2005

חקירה  הליכי  לחוק   6 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נפשית(,  או  שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים  )התאמה  והעדה 

הודעה על מינוי מנהל כללי
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה 
יוסף  את  למנות  הממשלה  החליטה  התשי"ט-11959,  )מינויים(, 
דרזנין לתפקיד המנהל הכללי של המשרד לשיתוף פעולה אזורי.

י"ט בתמוז התשע"ז )13 ביולי 2017(
)חמ 3-56-ה1(

צחי ברוורמן  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשע"א, עמ' 7.  1

מינוי
לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976

התשל"ו- הנוטריונים,  לחוק   45 סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
שלהלן,  המשפט  בתי  מערכת  עובדי  את  בזה  ממנה  אני   ,11976

לאמת חתימת נוטריון:

יפית שגיא        ורד סרוסי

אורלי יוסופוב        דליה צרוינסקי

דורית כהן        רינה פנחס

אילנה ישמח משה        מרים אמויאל

זכרוני מנחם        לירון אדרי

גלית כודדה        מירו צוניאשבילי

נורית ושדי        מור מלכה יום טוב

יעל מדלן צימן        אברהם ישראל דאבי

חגית טויטו        אורנה קונווי

ליאור אריה לב

תוקפם של מינויים אלה, כל עוד מקבלי המינוי משמשים 
בתפקידם במערכת בתי המשפט.

ב' באב התשע"ז )25 ביולי 2017(
)חמ 3-165-ה1(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשל"ו, עמ' 196; התשמ"ט, עמ' 47.  1

חידוש מינוי חבר במועצת יועצי מס מייצגים
לפי חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, 

התשס"ה-2005

העיסוק  הסדרת  לחוק  2)א()7(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
החוק(,   - )להלן  התשס"ה-12005  מס,  יועצי  ידי  על  בייצוג 
משרד  עובד  זילברברג2,  דוד  יאיר  של  מינויו  את  מחדשת  אני 

המשפטים, לנציגי במועצת יועצי מס מייצגים לפי החוק.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

ד' באב התשע"ז )27 ביולי 2017(
)חמ 3-3467(

איילת שקד  
שרת המשפטים  

ס"ח התשס"ה, עמ' 114.  1

י"פ התשע"ד, עמ' 3466.  2
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את עבודתו של עובד הרשות הארצית לכבאות והצלה, שאינו 
אלא  משמעת  עבירת  מחמת  שלא  תפקידו  את  למלא  מתאים 
את  להשמיע  הזדמנות  לו  שניתנה  לאחר  אי–התאמה,  מחמת 

טענותיו.

סמכות זו לא תוחל אלא על עובד הרשות שדרגתו נמוכה, 
בשתי דרגות לפחות, מדרגת נציב כבאות והצלה.

כבאות  נציב  החלטת  על  הודעה  שקיבל  הרשות  עובד 
והצלה לפטרו מחמת אי–התאמה, רשאי לערור עליה לפני נציב 
ההודעה  לו  שהומצאה  מיום  ימים   30 בתוך  המדינה,  שירות 

בכפוף לכללים המקובלים בשירות המדינה.

אין באצילת הסמכויות כאמור כדי לגרוע מסמכותי לפטר 
או להפסיק את עבודתו של עובד הרשות כאמור.

ח' בתשרי התשע"ח )28 בספטמבר 2017(
)חמ 3-5553(

אהוד פראוור  
                                         ממלא מקום נציב שירות המדינה

 הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב 
עיר בטבריה

לפי תקנות שירותי הדת היהודיים )בחירות רבני עיר(, 
התשס"ז-2007 

הדת  שירותי  לתקנות   15 תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף 
היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
כי  בטבריה,  עיר  רב  לבחירת  הבחירות  ועדת  בזה  מודיעה 
בכסלו  ב'  שני,  ליום  נקבע  בטבריה  עיר  רב  לבחירת  המועד 
התשע"ח )20 בנובמבר 2017(, בין השעות 15:00 ל–17:00, בבניין 

עיריית טבריה, רחוב טבור הארץ 1 טבריה.

תשומת הלב מופנית לתקנה 17)א( לתקנות הקובעת כי "מי 
את  הבחירות  לוועדת  להציג  רשאי  עיר  לרב  להיבחר  שכשיר 
לפני מועד הבחירות,  ימים  יאוחר מ–14  לא  מועמדותו בכתב 
יאוחר  לא  הבוחרת,  האסיפה  מחברי  שלושה  רשאים  וכן 
ואולם  בכתב,  לכך  שהסכים  מועמד  להציג  האמור,  מהמועד 
מי שנבחר לחבר בוועדת הבחירות לא יהיה מועמד לרב עיר 

באותן בחירות".   

רשאים  לתקנות,  ו–5   4 בתקנות  כאמור  כשירות,  בעלי 
להיות מועמדים לתפקיד רב העיר בטבריה.

את טופסי המועמדות ניתן להוריד מאתר המשרד לשירותי 
טופסי   - www.dat.gov.il, תחת הכותרת טפסים  דת בכתובת 

מחלקת רבנות ונישואין.

ניתן  התקנות,  לפי  כשירות,  מסמכי  בצירוף  מועמדות 
להגיש בתוך המועד הקבוע בתקנה 17 כאמור, עד יום שני, י"ז 
בחשוון התשע"ח )6 בנובמבר 2017(, במעטפה סגורה לידי מרכז 
ועדת הבחירות, הרב חזקיהו סאמין, רח' כנפי נשרים 7, גבעת 

שאול ירושלים, בימים א' עד ה' בשעות 8:30 עד 14:00.

י"ג בתשרי התשע"ח )3 באוקטובר 2017(
)חמ 3-44-ה1(

מיכאל צדוק  
יושב ראש ועדת הבחירות    

לרב עיר בטבריה  
ק"ת התשס"ז, עמ' 1150; התשע"ד, עמ' 704.  1

לחוקרים  מטה  הרשומים  את  ממנה  אני  התשס"ו-12005, 
מיוחדים, לעניין החוק האמור:

סיגל אפפלד יואב צבי גולדמן-שגיא 

הדיל ח'לאילה שונית-דבורה וינברגר 

אסף וסרמן אוריאן סלמה  

הלן שניידר אסתר נהרי  

סיון מקונן הבה חאג' יחיא  

עינבל שלו שגית אינס גרידיש  

חוה שירית זרסקי ביאן מסראווה מרעי 

בטי ממן נטע דניאלי בן נון  

מרים מירית דהן פרץ ליאת ספיר  

חנאן חאג' יחיא אסרא עדוי סובלבן  

נועה לוי דורית סלמני  

ט' בתמוז התשע"ז )3 ביולי 2017(
)חמ 3-3666(

חיים כץ  
שר העבודה הרווחה   

והשירותים החברתייים  
ס"ח התשס"ו, עמ' 42.  1

מינוי ועדת אתיקה לדיינים
לפי חוק הדיינים, התשט"ו-1955, ולפי כללי אתיקה לדיינים, 

התשס"ח-2008

התשט"ו- הדיינים,  לחוק  19ג  סעיף  לפי  סמכותי   בתוקף 
11955, וסעיף 41 לכללי אתיקה לדיינים, התשס"ח-22008, ולאחר 
אתיקה  ועדת  ממנה  אני  דת3,  לשירותי  השר  עם  התייעצות 

לדיינים בהרכב כלהלן:

הרב יצחק אלמליח, דיין בית הדין הרבני הגדול - יושב ראש;

הרב מיכאל צדוק, אב בית הדין הרבני האזורי אשדוד - חבר;

הרב אייל יוסף, דיין בית הדין הרבני האזורי תל אביב - חבר.

 27( באב התשע"ז  ד'  מיום  תכהן  האמורה  ועדת האתיקה 
ביולי 2017( לתקופה אחת של שש שנים.

ד' באב התשע"ז )27 ביולי 2017(
)חמ 3-403-ה1(

                                                  יצחק יוסף
                                      הראשון לציון הרב הראשי לישראל

                                          נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשס"ז, עמ' 85.  1

ק"ת התשס"ח, עמ' 1164.  2

י"פ התשע"ה, עמ' 7609.  3

הודעה על אצילת סמכויות
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 46א לחוק שירות 
השירות,  ועדת  ובאישור  התשי"ט-11959,  )מינויים(,  המדינה 
אני אוצל את סמכותי לנציב כבאות והצלה לפטר או להפסיק 

 
ס"ח התשי"ט, עמ' 86; התשס"ט, עמ' 87.  1
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ש/18,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1940, 
התשל"ג, עמ' 2236, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  פרדס–חנה-כרכור  ולבנייה 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 
)להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 
2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 3918, התשנ"א, עמ' 3620, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

פרדס–חנה-כרכור מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

הוא  הכולל  ששטחה  בפרדס–חנה-כרכור,  קרקע  חטיבת   
כ–2,290 מ"ר, המזוהה כגוש 10074, ח"ח 70, 137, 143, 155, 

.340 ,210 ,209

י"ח באב התשע"ז )10 באוגוסט 2017(

)חמ 3-4(
חיים געש  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פרדס–חנה-כרכור  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  פת/3/1002ב, 
הפרסומים 1722, התשל"א, עמ' 1751, מצהירה בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  תקווה  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם 
בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
והמוחלט  לקניינה הגמור  7531, התשע"ז, עמ' 7014, תהיה 

של עיריית פתח תקווה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב פינס, גוש 6397 -   

חלקה 192, בשטח של 45 מ"ר בשלמות; הייעוד: דרך;   

חלקה 63, בשטח של 1,704 מ"ר בשלמות; הייעוד: דרך.  

ח' באלול התשע"ז )30 באוגוסט 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה על הסמכת פקחים בעיריית רמת גן
לפי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות 

המקומיות )תעבורה(, התשע"ו-2016

אני מודיע, כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
)תעבורה(,  המקומיות  ברשויות  העירוניים  והאכיפה  הפיקוח 
התשע"ו-12016 )להלן - החוק(, ולאחר שהוכשרו כדין, הסמכתי 
לפקחי  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  גן  רמת  עיריית  עובדי  את 
אכיפת עבירות תעבורה בתחום עיריית רמת גן, שיהיו נתונות 
לשם  חלקן,  או  כולן  לחוק,  ו–9   4 סעיפים  לפי  הסמכויות  להם 

פיקוח על ביצוע עבירות תעבורה כהגדרתן בחוק:

אסף בר דוד אלישע בן אבו 

אורן מחלב סלי גחטן 

אברהם סרוסי אלון נחמני 

עומר קרואני

כ"ז באלול התשע"ז )18 בספטמבר 2017(
)חמ 3-5348(

ישראל זינגר  
ראש עיריית רמת גן  

ס"ח התשע"ו, עמ' 1214.  1

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
עיר  תכנון  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  חפ/2017ד,  מס' 
לתכנית  ובהתאם   ,6592 עמ'  התשע"ו,   ,7269 הפרסומים 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  חפ/1808ב,  מס' 
התכניות(,   - )להלן   1144 עמ'  התשמ"ו,   ,3289 הפרסומים 
חיפה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה  מצהירה 
הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
הודעה  פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות 
והמוחלט  לקניינה הגמור  7433, התשע"ז, עמ' 2664, תהיה 

של עיריית חיפה מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בחיפה, שכונת חליסה, המזוהה כגוש 12493,   
חלקה 10 בשלמות, ח"ח 2, 5, 14, 15, 16, 17 )לשעבר ח"ח 303 

ו–304 בגוש שומה 10872( ו–26.

עיריית  הוועדה,  במשרדי  מופקדות  התכניות  העתקי 
חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל.

ט' באלול התשע"ז )31 באוגוסט 2017(

)חמ 3-4(
יונה יהב  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה חיפה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/2020  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
)להלן - התכנית(, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט 
הוועדה  בזה  מצהירה   ,816 עמ'  התשל"ו,   ,2295 הפרסומים 
המקומית לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא )להלן - הוועדה(, 
בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת 
בסעיף 2 להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי 
התשע"ז,   ,7515 הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים 
עמ' 6309, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית מעלות 

תרשיחא מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

ישן  )גוש   18776 גוש  תרשיחא,  במעלות  קרקע  חטיבת   
18383(, חלקה רשומה 2 בשלמותה; שטח מיועד להפקעה: 

865 מ"ר; הייעוד: שטח לבנייני ציבור.

המחוזית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית 
1753005, טל' 04-6508555, וכן במשרדי הוועדה, רח' האורנים 
1, מעלות תרשיחא 24952, טל' 04-9973630, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י"ב באלול התשע"ז )3 בספטמבר 2017(

)חמ 3-4(
שלמה בוחבוט  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלות תרשיחא  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/7215,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4407, 
התשנ"ו, עמ' 3265, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7146, התשע"ו, עמ' 1187, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

עילוט מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעילוט, המזוהה כגוש 17485, ח"ח 51, בשטח   
של 1,072 מ"ר; הייעוד: מבני ציבור.

ט' באלול התשע"ז )31 באוגוסט 2017(

)חמ 3-4(
חאתם דאוד  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' פת/5/179, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 3126, 
התשמ"ה, עמ' 403, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה פתח תקווה )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 
הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7531, התשע"ז, עמ' 7014, תהיה 
מיום  תקווה  פתח  עיריית  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בפתח תקווה, רחוב קפלנסקי, גוש 6371, ח"ח 70,   
בשטח של 19 מ"ר; הייעוד: דרך.

ח' באלול התשע"ז )30 באוגוסט 2017(

)חמ 3-4(
איציק ברורמן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה פתח תקווה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' גז/2/20א, 
אישורה  בדבר  שהודעה  ילדים,  גן  בעבור  בינוי  ותכנית 
 ,1708 עמ'  התשס"ה,   ,5369 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה גזר )להלן 
- הוועדה(, בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה 
זכות החזקה  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  ברשומות  הודעה 
הפרסומים 7497, התשע"ז, עמ' 5619, תהיה לקניינה הגמור 
והמוחלט של המועצה האזורית גזר מיום פרסום הודעה זו 

ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

דונם,   0.650 ששטחה  סרני,  נצר  בקיבוץ  קרקע  חטיבת   
המזוהה כגוש 4723 )לשער גוש 3788(, חלקה 18 )לשעבר 

ח"ח 1, 2(; הייעוד: מגורים )גן ילדים(.

ט"ו באלול התשע"ז )6 בספטמבר 2017(

)חמ 3-4(
פטר וייס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה גזר  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, שביחס  כי 
אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה 
בילקוט הפרסומים 7531, התשע"ז, עמ' 7019, תהיה לקניינה 
הגמור והמוחלט של המועצה המקומית ריינה מיום פרסום 

הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חלקות  וחלקי  כגושים  המזוהה  בריינה,  קרקע  חטיבת   
האלה:

ייעודשטח במ"רח"חגוש

שטח למבני ציבור1752821,812

דרכים, שטח למבני31,655
ציבור

דרכים, שצ"פ414,972

דרכים, שטח למבני62,183
ציבור

דרכים, שטח למבני915,683
ציבור, מיתקנים

הנדסיים

דרכים101,690

דרך574,024

דרך1753048718

דרך63109

דרך64122

דרכים1752728228

דרכים30828

דרך32362

ג' בתמוז התשע"ז )27 ביוני 2017(

)חמ 3-4(
חאתם דאוד  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/10338,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4927, 
התשס"א, עמ' 79, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  משגב  ולבנייה 
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - 

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/14367,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5744, 
התשס"ח, עמ' 756, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מבוא העמקים )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיף 
19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
 2 בסעיף  המתוארת  בקרקע  החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   -
להלן, שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 
5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 7146, התשע"ו, עמ' 1186, 
המקומית  המועצה  של  והמוחלט  הגמור  לקניינה  תהיה 

עילוט מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

חטיבת קרקע בעילוט, המזוהה כגוש וחלקי חלקות האלה:   

ייעודשטח במ"רח"חגוש

דרך, שצ"פ1748311,655

דרך, שצ"פ21,127

דרך, שצ"פ52,957

דרכים, שצ"פ, מבני95,997
ציבור

דרכים, שצ"פ,116,261
חניה ציבורית

דרך17485431,133

דרך4429

ט' באלול התשע"ז )31 באוגוסט 2017(

)חמ 3-4(
חאתם דאוד  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/8080,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4814, 
בדבר  שהודעה  גנ/15263,  מס'  ותכנית   ,763 עמ'  התש"ס, 
עמ'  התשס"ז,   ,5717 הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה 
4374, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא 
לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  העמקים 
הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, 

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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קביעת קווי בנין לבנייה כאמור. ב. 
קביעת הוראות בגין עצים לשימור לעצים לעקירה. ג. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  להלן  המפורטים 
מנהל התכנון www.iplan.gov.il ובאתר האינטרנט של הועדה 
המעוניין  כל   .www.jerusalem.muni.il ירושלים  המקומית 
בקרקע, בבניין, או בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש 
הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  מבין  המאוחרת 
המקומית ירושלים, כיכר ספרא 1, קומה 4, טלפון 02-6296811.

לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רחוב  ירושלים,  מחוז  ובנייה, 

טלפון 02-6290263.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  תצהיר המאמת  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב, 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת,  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0063537

שם התכנית: הרחבת יח"ד, רח' ישראל בן זאב 6, 
כניסה ו', רמות, ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

101-0063537 )גרסת הוראות: 44 גרסת תשריט: 31(. 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

5503 שינוי  
 62 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: רמות רחוב: ישראל בן זאב 6 

 X: 218255 קואורדינטת
 Y: 635950 קואורדינטת

גושים וחלקות:
30730 )מוסדר( מס' חלקות בחלקן 7 

מטרת התכנית:
הרחבת 6 יח"ד קיימות ברחוב ישראל בן זאב 6 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד שטח מאזור מגורים מיוחד למגורים. א( 

קביעת בינוי לתוספות בנייה כמפורט להלן:  ב( 
קביעת בינוי לתוספות בנייה בכל קומות הבניין, לשם   .1
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, בהתאם לנספח 

הבינוי ובהתאם לקיים בשטח.
קביעת בינוי לתוספות בנייה במפלסים -5.42, -2.71,   .2
לשם הרחבת יחידות דיור קיימות בקומות שמעליהן, 

בהתאם לנספח הבינוי ובהתאם לקיים בשטח. 

הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו–7 
לפקודה בילקוט הפרסומים 7510, התשע"ז, עמ' 6155,  תהיה 
לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה האזורית משגב מיום 

פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

כגוש  המזוהה  מ"ר,   82 ששטחה  ביודפת,  קרקע  חטיבת   
17681, ח"ח 108 )לשעבר חלקה 3(, חלק ממגרש 605.

א' באלול התשע"ז )23 באוגוסט 2017(

)חמ 3-4(
 

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0431817

שם התכנית: שינוי הוראות בינוי ברחוב מעגלי 
הרי"ם לוין 137, ירושלים 

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון והבנייה 
ירושלים, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, 
)גרסת   101-0431817 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

הוראות: 7, גרסת תשריט: 6(.
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' התכנית סוג היחס 

62 החלפה 
6236 א'  כפיפות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
מעגלי  רחוב:  המורחבת,  סנהדריה  שכונה:  ירושלים,  ישוב: 

הרי"ם לוין מס' 137, בנין ב' 
 X: 220875 קואורדינטת
 Y: 634525 קואורדינטת

גושים וחלקות: 
גוש: 30244 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 123 

מטרת התכנית:
שינוי הוראות בינוי ללא שינוי בזכויות בנייה מאושרות ברח' 

מעגלי הרי"ם לוין 137.

עיקרי הוראות התכנית:
ב',  בניין  לגבי  א'   6236 בתכנית  שנקבע  הבינוי  ביטול  א. 
וקביעת בינוי חדש, ללא שינוי בזכויות בנייה מאושרות, 

וללא שינוי במס' יח"ד מאושרות בשטח.
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קביעת הוראות בינו ופיתוח ותנאים למתן היתר בנייה בשטח.  .5
קביעת הוראות בגין חלקי מבנים וגדרות להריסה.  .6

קביעת הוראות בגין עצים לשימור.  .7

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים 7400 עמ' 
1490, בתאריך 13.12.16. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טלפון: 02-6290263. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, באתר האינטרנט 
של  האינטרנט  ובאתר   www.iplan.gov.il התכנון  מנהל  של 

.www.jerusalem.muni.il הועדה המקומית ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0313635

שם התכנית: שינוי קווי בניין והגדלת מס' קומות 
בשכ' גבל מוקבר - ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

101-0313635 )גרסת הוראות: 10 גרסת תשריט: 8(. 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

2683 א'  שינוי  
 62 החלפה 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: ג'בל מוקבר

 X: 223750 קואורדינטת
 Y: 628450 קואורדינטת

גושים וחלקות:
31239 )לא מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 999 

מטרת התכנית:
שינוי בהוראות הבינוי, שינוי בקווי הבניין, שינוי במס' הקומות 
הבנייה  לזכויות  מעבר   7% של  בשיעור  בנייה  זכויות  והגדלת 

המאושרות מכח סעיף 62 א )א-16( לחוק התכנון והבנייה. 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד אזור מגורים 6 למגורים א'.   .1

קביעת הבינויים הבאים בשטח:   .2
2 קומות מעל קומת  בן  1: בניית בניין חדש  בנין מס'  א. 

מרתף לשם יצירת 2 יח"ד חדשות.
בנין מס' 2: תוספת בנייה בקומות קרקע, א' ו- ב' לשם  ב. 
לשם  חדשה  קומה  ותוספת  קיימות  יח"ד  הרחבות 

תוספת יח"ד חדשה.
הכל בהתאם לקיים בשטח ובהתאם לנספח הבינוי. ג. 

קביעת קווי בנין לבנייה כאמור.  .3
הגדלת שטחי הבנייה בשטח.  .4

הגדלת מס' קומות מ- 2 ל- 4 קומת מרתף.  .5
קביעת הוראות בגין מבנה להריסה.  .6

קביעת הוראות בגין עצים לשמור ועצים להעתקה.  .7

כ–50  של  בהיקף  שטח  אטימת  בגין  הוראות  קביעת   .3
מ"ר, ביח"ד מס' 3 )מפלס -5.42(, עד למתן היתר בנייה.

קביעת קווי בניין לבנייה, כאמור. ג( 
מ"ר,  ל–1159.94  וקביעתם  בשטח  הבנייה  שטחי  הגדלת  ד( 
מתוכם 1047.26 מ"ר מתוכם שטחים עיקריים ו–112.68 מ"ר 

שטחי שירות.
קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בנייה בשטח. ה( 

קביעת הוראות בגין בנין/גדרות/מדרגות להריסה. ו( 
קביעת הוראות בגין עצים לשימור/לעקירה. ז( 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט פרסומים 7155 עמ' 
1403, בתאריך 29.11.15. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טלפון: 02-6290263. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, באתר האינטרנט 
של  האינטרנט  ובאתר   www.iplan.gov.il התכנון  מנהל  של 

.www.jerusalem.muni.il הועדה המקומית ירושלים

מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס': 
101-0143339

שם התכנית: התרת שימוש של מסחר בדירת מגורים 
בקומה 2, שד' הרצל, ירושלים

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

101-0143339 )גרסת הוראות: 16 גרסת תשריט: 11(. 
איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
או הרשאות.

המתייחסת לתכניות הבאות:
מס' תכנית סוג היחס 

62 שינוי  
 1372 שינוי  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: ירושלים, שכונה: בית הכרם רחוב: שד' הרצל 

 X: 217823 קואורדינטת
 Y: 631875 קואורדינטת

גושים וחלקות:
30161 )מוסדר( מס' חלקות בשלמותן 181 מס' חלקות בחלקן 180 

מטרת התכנית:
התרת שימוש של מסחר בדירת מגורים בקומה ג', שד' הרצל, 

ירושלים

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 1 למגורים א'.   .1

בבניין   2 התרת שימוש של מסחר בדירת מגורים בקומה   .2
לבנייה  המותר  הכולל  השטח  את  לשנות  מבלי  קיים, 
במגרש על פי התכנית, על פי סעיף 62 א )א( ס"ק 11 לחוק 

התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965. 
שינוי בקווי בניין, על פי סעיף 62 א )א( ס"ק 4 לחוק התכנון   .3

והבנייה התשכ"ה – 1965. 
קביעת בינוי בהתאם לנספח בינוי ופיתוח.  .4
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ירושלים   1 המלכה  שלומציון  רח'  כתובת:  המחוזית  הועדה 
טלפון: 02-6290263.

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי הראל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
152-0479287

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 152-0479287 

- מבנה מגורים ברחוב המשלט. גרסת הוראות 15 תשריט 7

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי הל/250/ד

שינוי מי/250
שינוי מי/250/א
שינוי מי/340/ד

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מבשרת ציון

הפלמ"ח 112 מעוז ציון , מבשרת ציון

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 30464 חלקי חלקות: 4

עיקרי הוראות התכנית: 
מס' קומות: קביעת מס' קומות לפי סעיף 62א)א( 4)א( לחוק: א-  
קומות  ו-4  הקובעת  הכניסה  מעל  קומות   3 בניית  תותר   
קומה  כולל  אינו  הקומות  מס'  הקובעת,  הכניסה  מתחת 

טכנית על הגג.
גובה מרבי: 13.00 מ'  

וגובה אבסולוטי של מעקה גג טכני: 753.00  
במקום 2 קומות וקומת מרתף לפי התכנית המאושרת.  

קביעת מס' יחידות דיור לפי סעיף 62א)א( )8( לחוק: ב-  
9 יח"ד במקום 4 המותרות ע"פ התכנית המאושרת.  

תוספת 20% לזכויות הבנייה המהוות 213.60 מ"ר לפי סעיף  ג-  
62א)א( )16(א1 לחוק.

תוספת 58.5% לזכויות הבנייה לצרכי שירות מתחת למפלס  ד-  
הכניסה הקובעת המהוות 625 מ"ר לפי סעיף 62א)א( )15( 

לחוק.
תוספת 5 מ"ר עבור מיגון דירתי לכל יח"ד המהווים 45 מ"ר  ה-  

לפי עדכון תקנות התגוננות אזרחים מיום.
תוספת 19 מ"ר לטובת נגישות, לפי סעיף 62א)א( 9 לחוק,  ו-  

בהתבסס על סעיף 151)ב1( לחוק התכנון והבנייה.
תקנות  לפי  ליח"ד  מ"ר   12 עד  למרפסות  זכויות  קביעת  ז-  
בנייה בהיתרים(  ואחוזי  )חישוב שטחים  והבנייה  התכנון 

תיקון מיום 30.5.2008 סעיף ד'.
קביעת קווי בניין למבנה לפי סעיף 62א)א(4 לחוק: ח-  

קו בניין צדדי: 3 מ' במקום 3.5 מ' המאושרים היום.  
קו בניין קדמי: 5 מ' ללא שינוי.  

קו בניין אחורי: 3 מ' במקום 6 מ' המאושרים היום.  
קו בניין צדדי מקומי: 1.8 מ' לכיוון הגבול המערבי לאורך 8   
מ' ובמיקום כפי שמסומן בתשריט עם אפשרות לשנותו עד 

1 מ' צפונה או דרומה.

 ,7484 פרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
עמ' 5041, בתאריך 6.4.17. 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ירושלים, 
במשרדי  וכן   .02-6297160/1 טלפון  ירושלים   ,1 ספרא  כיכר 
הועדה המחוזית, ירושלים, רחוב שלומציון המלכה 1, ירושלים 
91010, טלפון: 02-6290263. כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים 
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, באתר האינטרנט 
של  האינטרנט  ובאתר   www.iplan.gov.il התכנון  מנהל  של 

.www.jerusalem.muni.il הועדה המקומית ירושלים

מאיר תורג'מן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה ירושלים  

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
152-0062893

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
הראל, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ירושלים, 
קו  שינוי   -  152-0062893 מס'  מופקדת תכנית מתאר מקומית 
 32 הוראות  גרסת   .30463 בגוש  ב   20 במגרש  ותכסית  בניין 

תשריט 13

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי הל/250/ד

שינוי מי/250
שינוי מי/250/א

כפיפות מי/340/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מבשרת ציון

רח' הפלמ"ח 84 מבשרת-ציון

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 30463 חלקי חלקות: 20

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי הגדרת אזור ממגורים 5 למגורים א בהתאם לנוהל מבא"ת

שינוי קו בניין בהתאם לסעיף 62 א )א( )4(
שינוי תכסית מ30% ל-45% בהתאם לסעיף 62 א )א( )5(

תוספת שטחים עיקריים בהתאם לסעיף 62 א )א( )16( )א( )1(
תוספת קומה שלישית ורביעית למגורים בהתאם לסעיף 62א)א()4א(
קובעת  כניסה  מעל  מטר  ל12.86  מטר  מ9.5  בניין  גובה  שינוי 

בהתאם לסעיף 62 א )א( )4א(
הגדלת מס' יחידות הדיור, על פי סעיף 62 א )א( )8(

הוספת שטחי שירות לחניה בקומה תת קרקעית בהתאם לסעיף 
62א )א( )15(

המפלס  מעל  אל  הקובע,  למפלס  מתחת  שירות  שטחי  ניוד 
הקובע, לפי סעיף 62 א )א( )9(

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
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 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
הראל, כתובת: רח' החוצבים 2 ת.ד. 3424, מבשרת ציון מיקוד 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .02-5337127 טלפון:   90805
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עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
תשמ"ט - 1989.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון  שמשון  ד"נ  –טוב,  הר  אזורי  מרכז  יהודה  מטה   ובנייה 
המחוזית  התכנון  לשכת  ובמשרדי   02-9958987  ,02-9958825
.כל   02-6290200  : טלפון  ירושלים,   1 המלכה  שלומציון  רח' 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
151-0315978

שם התוכנית: מי/500/ח' - שינוי פריסת ייעודי 
הקרקע במגרש 4 בנטף

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  יהודה,  מטה 
גרסת:   .151-0315978 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  ירושלים 

הוראות 29 , תשריט 15

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי מי/500/ה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מטה יהודה

ישוב: נטף, מגרש מס' 4 בנטף 

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 29882 חלקות במלואן: 15

עיקרי הוראות התכנית:
החקלאי  והשטח  המגורים  שטחי  של  הפריסה  אופן  שינוי 
מבלי שיהיה שינוי בשטח הכולל של כל אחד מייעודי הקרקע 

ובסה"כ זכויות הבנייה. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
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 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

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

תשמ"ט - 1989.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון  שמשון  ד"נ  –טוב  הר  אזורי  מרכז  יהודה  מטה   ובנייה 
02-9958825,02-9958987 ובמשרדי לשכת התכנון המחוזית רח' 
שלומציון המלכה 1 ירושלים, טלפון 02-6290200 .כל המעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל. 

ניב ויזל  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה מטה יהודה  

קביעת קווי בניין למרתף החניה לפי סעיף 62א)א(4 ט-  
קו בניין צדדי: 0  

קו בניין אחורי: 3 מ'  
קו בניין קדמי: 5 מ'  

גמר  חומרי  המבנה,  דירוג  לעניין  בינוי  הוראות  קביעת  י-  
לחוק בהתאם למפורט בסעיף  62א)א(5  לפי סעיף  ופיתוח 

)ח(4.1.2 להלן.
הבלטת מרפסת זיזיות מעבר לקו בניין אחורי עד 40% לפי  יא- 

סעיף 62א)א(9

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
09/06/2017 ובילקוט פרסומים 7538, בתאריך 05/07/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "הראל". כתובת: רח' החוצבים 2 ת.ד. 3424, מבשרת ציון 
המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .02-5337127 טלפון:   90805 מיקוד 
כתובת: רח' שלומציון המלכה 1 ירושלים טלפון: 02-6290263. 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל. 

רותי שורץ חנוך  
יושבת ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הראל  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
151-0314542

שם התוכנית: מי/500/ז'- שינוי פריסת ייעוד הקרקע 
במגרש 37 בנטף

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  יהודה,  מטה 
גרסת:   .151-0314542 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  ירושלים 

הוראות 18 , תשריט 15.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי מי/500/ה

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מטה יהודה

ישוב: נטף, מגרש מס' 37 בנטף

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 29882 חלקות במלואן: 48

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי באופן הפריסה של שטחי המגורים ושל השטח החקלאי 
מבלי שיהיה שינוי בשטח הכולל של כל אחד מייעודי הקרקע 

ובסה"כ זכויות הבנייה. 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
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 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה.

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
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מרחב תכנון מקומי אור יהודה 

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
מס' 552-0469247

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 552-0469247 

מאא/מק/1128 - טרמינל סנטר - 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
לתכנית מאא/531  שינוי  

ל מאא / 531  שינוי  
ל תמא / 4 / 2 כפיפות  

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב: אור יהודה , כתובת: יהדות קנדה מס' 1
אזור תעשייה דרומי חדש מול שדה התעופה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6483 חלקה: 155 בשלמותה

גוש: 6483 חלקה: 156 חלק מהחלקה

מטרות התכנית:
איחוד וחלוקה של מגרשים, ללא שינוי בשטח הכולל של    .1

כל יעוד קרקע כמפורט בתשריט ובהוראות התכנית.
כמפורט  החדשים  למגרשים  בהתאם  הבניין  קווי  קביעת    .2

בתשריט ובטבלת זכויות הבנייה.
ניוד שטחים עיקרי ושירות מתת הקרקע לעל הקרקע.   .3

קביעת הוראה עיצובית.   .4

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה של מגרשים, ללא שינוי בשטח הכולל של    .1
כל יעוד קרקע, לפי סעיף 62 א )א( 1 לחוק התכנון והבנייה. 
קביעת קווי הבניין בהתאם למגרשים החדשים לפי סעיף    .2

62 א )א( 4 לחוק התכנון והבנייה. 
העברת 200 מ"ר עיקרי ו-480 מ"ר שירות מתת הקרקע לעל   .3
הקרקע ללא שינוי בסך השטחים המותרים לבנייה במגרש 

לפי סעיף 62 א )א( 6 לחוק התכנון והבנייה. 
סעיף  לפי  לקיים  בנייה  לתוספת  עיצובית  הוראה  קביעת    .4 

62א)א( 5 לחוק התכנון והבנייה. 

 - הארץ  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
29/12/2016 השקמה בקעת אונו - 28/12/2016 ובילקוט פרסומים 

מס' 7579, מיום 31.8.2017 עמ' 9123,9124.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה אור יהודה, שד' אליהו סעדון 122, בניין העירייה הישן, 
המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן   ,03-5388108 טלפון:  יהודה  אור 
) כתובת: דרך בגין 125, בניין קריית  לתכנון ולבנייה מחוז ת"א 
הממשלה, תל אביב-יפו, טלפון: 03-7632588(, כל המעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עוזי אהרון  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה אור יהודה  

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0389460

שם התכנית: שינויים ותוספות ברח' ברויאר 14
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי תל–אביב - יפו

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
507-0373712 בסמכות הועדה המקומית

ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
 507-0373712 מס'  תכנית  הפקדת  בדבר   התשכ"ה-1965, 
תא/מק/4468 - דרך הטייסים 6-8-10 בסמכות הועדה המקומית, 

מונה תדפיס הוראות: 56, מונה תדפיס תשריט: 27

גושים וחלקות:
חלקה   ,711  ,700 בשלמות  חלקות   ,6133 מוסדר  מגוש  חלק 

בחלקה 725
חלק מגוש מוסדר 6164, חלקות בשלמותן 15-16, 116-117, 119 

חלקות בחלקן 89, 118.

מיקום/כתובת: 
רחוב ברנפלד שמעון 8,10,12,14, דרך הטייסים 6,8,10,12 תל אביב 

מטרת התכנית:
תא/5000  העירונית  המתאר  תוכנית  מכח  נערכת  התכנית 
ומטרתה לקדם התחדשות עירונית באמצעות הריסת 3 בנייני 
למגורים  מבנן  בניית  ובמקומם  יח"ד,   72 הכוללים  מגורים, 
בבנייה מרקמית, בגובה שלא יעלה על המותר לבניין גבוה על-
פי התקנות, וכולל עד 260 יח"ד. לאור הגדלת הצפיפות, יוקצו 
שטחים ציבוריים בנויים לצרכי ציבור, במסגרת מבני המגורים.
וביציאה  בכניסה  התנועה  עומס  על  להקל  על-מנת  בנוסף, 
רגל  והולכי  תנועה  לחיבור  הוראות  כוללת  לשכונה, התכנית 
חדש בין רח' ברנפלד לדרך הטייסים )באמצעות פניות ימינה 

בלבד(.

עיקרי התכנית:
הריסת 3 מבני מגורים )רחוב הטייסים 6, 8, 10(.   .1

הסדרת תוואי ורוחב דרך חדשה בין רח' הטייסים לרח' ברנפלד.   .2
מתן הוראות בנייה בתחום התכנית לבנית עד 260 יח"ד,    .3
לבניין  המותר  על  יעלה  שלא  ובגובה  מרקמית,  בבנייה 
גבוה על-פי התקנות, ובגובה של עד 8 קומות מעל למפלס 

הכניסה הקובעת.
קביעת הוראות לשטחים בנויים לצרכי ציבור המשולבים    .4

בבנייני המגורים.
, שלא בהסכמת בעלים  וחלוקה  קביעת הוראות לאיחוד    .5

ע"פ פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה.

כל המעוניין רשאי לעיין בשינוי התכנית ללא תשלום, התכנית 
נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, ארכיון אגף תכנון העיר ברח' 
שדרות בן-גוריון 68 תל-אביב, בימים א', ב', ג' וה' בין השעות 
פקס  מס'   03-7247254 טלפון   309 חדר  ג'  קומה   ,13:00  –  08:00
המעוניין  כל   .davidof_e@mail.tel-aviv.gov.il  03-7241949
בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי שינוי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי, תוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש 

התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 

שעליהן היא מסתמכת.

דורון ספיר  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה תל אביב - יפו  
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בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 
מופקדת תכנית מפורטת תכנית מפורטת מס': 501-0452730.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/242

שטח התכנית: 709.000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: הרב מצליח 10, בני ברק 

גושים וחלקות: 
גוש: 6195 חלקה/ות: 700

מטרות התכנית:
a. הרחבת יח"ד קיימות עד 140 מ"ר עפ"י סעיף 62א)א()12(

b. שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 62א)א()4(

עיקרי הוראות התכנית:
שינויים בקוי בנין: מזרח 1.5מ' במקום 5, מערב 3 מ' במקום    .1

7, צפון ודרום 2.70 במקום 3 מ' ]10%[
תותר הרחבת יח"ד קיימות עפ"י תכנית זו עד לשטח כולל של    .2
140 מ"ר במסגרת קווי הבניין המותרים לרבות עפ"י תכנית זו. 
זו,  לקווי הבניין ששונו בתכנית  בליטות מעבר  יותרו  לא    .3

למעט מ. שמש וסוכות. 
לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו עפ"י תכנית זו וזו תהיה    .4

סטייה ניכרת. 
לא תותר העברת שטח שלא נוצל למקום אחר בבניין.    .5

שיהיו  בחזית  למעט  אגפים  תב"ע  עפ"י  יהיו  ההרחבות    .6
באגף שלם.

הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות לעניין    .7
שיפוץ הבניין עפ"י הצורך, עיצוב וציפוי החזית וכדו'. 

ההרחבה תיבנה עפ"י ת.י. 413 לרעידות אדמה.    .8
לקדמותן  יוחזרו  הבניין  קווי  הבניין,  הריסת  של  במקרה    .9

טרם אישורה של תכנית זו. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 – 03. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.
הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
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 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0464594

שם התכנית: תוספת יח"ד ברח' השניים 26
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 

בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 
מופקדת תכנית מפורטת מס': 501-0389460.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/255

שטח התכנית: 647.000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: ברויאר 14 

גושים וחלקות:
גוש: 6192 חלקה/ות: 575

מטרות התכנית:
שינויים ותוספות להקמת בניין חדש עפ"י סעיף 62א)א(:

א. תוספת 2 יח"ד עפ"י סעיף )8(.
ב. שינויים בקווי הבניין עפ"י סעיף )4(.

עיקרי הוראות התכנית:
בבניין החדש יותרו השינויים הבאים: 

תוספת 2 יח"ד )תוספת 1 יח"ד באגף המערבי הקיים ו ? 1  א.  
יח"ד באגף המזרחי בבנייה( כך שסה"כ יותרו 15 יח"ד ב ? 
2 האגפים )9 יח"ד + 4 יח"ד עפ"י תמ"א 38 + 2 דירות גג(. 

קווי הבניין יהיו כדלהלן וכמסומן בנספח הבינוי:  ב.  
אחורי 4.40 מ' במקום 4.50 מ' )כולל בליטה(.    .1

אחורי לממ"דים 2.5 מ' במקום 3 מ'.    .2
אחורי למרפסות שמש 2.65 מ' במקום 3 מ'.    .3

שאר קווי הבניין ללא שינוי.    .4
הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.  ג.  

תוספת או חלוקה של יח"ד מעבר למוצע בתכנית זו תהיה  ד.  
סטייה ניכרת. 

לקווי  עפ"י תכניות תקפות( מעבר  סוכות  )למעט  בליטות  ה.  
הבניין ששונו בתכנית זו תהיה סטייה ניכרת. 

תובטח יציבות המבנה הקיים בזמן הבנייה של האגף המזרחי.  ו.  

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 – 03. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
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 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0452730

שם התכנית: הרחבות ושינוי קווי בניין ברח' מצליח 10
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/25, בב/מק/105/מ/2

שטח התכנית: 6004.000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: שמעון הצדיק 8, עזרא 17, 19 

גושים וחלקות: 
גוש: 6190 חלקה/ות: 373, 375, 400 חלק

מטרות התכנית:
א. החלפת שטחים בין ייעוד תעשייה ושצ"פ עפ"י סעיף 62א)א()1(.

ב. שינויים בקווי בניין עפ"י סעיף 62א)א()4(.

עיקרי הוראות התכנית:
שצ"פ  בין  ייעודים  החלפת  ע"י  השצ"פ  מיקום  שינוי  א.  

לתעשייה, ללא שינוי בסה"כ השטח בכל ייעוד. 
קווי הבניין יהיו כמסומן בתשריט.  ב.  

כל ההוראות של התכניות התקפות ימשיכו לחול.  ג.  
היחידה  עם  בתאום  ייהרסו  בשצ"פ  הקיימים  המבנים  ד.  

לאיכ"ס לרבות לעניין פינוי פסולת בניין. 

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 – 03. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
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 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
501-0319418

 שם התכנית: תוספת דירת גג לבנין קיים 
ברח' עוזיאל 10

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0319418

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/מק/105/פ

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
573 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: עוזיאל 10

גושים וחלקות:
גוש: 6190 חלקה/ות: 113

מטרות התכנית:
תוספת דירת גג בבניין קיים עפ"י סעיף 62א)א()5()8(.

בני-ברק, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל-אביב, 
מופקדת תכנית מפורטת תכנית מפורטת מס': 501-0464594.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, בב/מק/3054/א

שטח התכנית: 609.000

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: בני ברק

כתובות: השניים 26, בני ברק 

גושים וחלקות: 
גוש: 6195 חלקה/ות: 197

מטרות התכנית:
תוספת יח"ד עפ"י סעיף 62א)א(:

 תוספת 2 דירות רגילות עפ"י סעיף )8(.

עיקרי הוראות התכנית:
בבניין החדש יותרו השינויים הבאים: 

יח"ד   4 )כולל  יח"ד המותרות  ל–20  יח"ד מעבר   2 תוספת  א.  
עפ"י תמ"א 38 ו–2 דירות גג(. 

יחידות הדיור הנוספות יתווספו בקומות א' וב' )יח"ד אחת  ב.  
נוספת בכל קומה( וכמסומן בבינוי. 

הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.  ג.  
לא תותר חלוקה או תוספת של יח"ד )למעט ד. נכה( מעבר  ד.  

למוצע עפ"י תכנית זו וזו תהיה סטייה ניכרת. 
איכ"ס  עם  בתאום  להיתר,  כתנאי  ייהרס  הקיים  הבניין  ה.  

לרבות לעניין פינוי פסולת בניין. 
הוראות הבינוי של תכנית בב/מק/3054/א יחולו על בניין  ו.  

זה, למעט שינויים מפורטים בתכנית זו.

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט 
תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי 
 60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
ימים ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת שבין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בני-ברק, 
רח' דוד המלך 11, בני-ברק, טל' 5776579 – 03. העתק התנגדות 
הממשלה,  קריית  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא 

דרך בגין 125, תל אביב(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
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 
מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  תשמ"ט-1989,  עבודתו( 

של המתנגד. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
501-0503904

שם התכנית: שלמה המלך - עזרא
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
תל- ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  בני-ברק, 
מס':  מפורטת  תכנית  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  אביב, 

.501-0503904
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עיקרי הוראות התכנית:
בבניין החדש יותרו השינויים הבאים: א.  

תוספת יח"ד אחת מעבר ל-19 המותרות, סה"כ יותרו    .1
20 יח"ד )כולל דירות גג, דירות שיפוע ודירות תמ"א 

38 ולא כולל דירת נכה(.
תוספת שטחים עד 20% משטח המגרש )שטח זה כולל    .2

שטחי הקלות ככל שאושרו(.
לרבות  הבנייה,  בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ב.  
לעניין פיתוח המגרש, חומרי גמר קשיחים, עיצוב הבניין 

וכדו'. 
כל ההוראות של התכניות התקפות, לרבות לגבי דירות גג  ג.  
וסוכות, ימשיכו לחול, למעט השינויים המפורטים בתכנית 

זו.
לא תותר חלוקה ו/או תוספת של יח"ד מעבר למותר עפ"י  ד.  

תכנית זו, למעט דירות נכה עפ"י תכניות תקפות.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
01.05.2017 ובילקוט הפרסומים מס' 7495, עמוד 5563, בתאריך 

 4.5.2017

נמצאת   )3 תשריט  וגרסת   4 הוראות  )גרסת  האמורה  התכנית 
דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי 
המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, ובמשרדי הועדה המחוזית 
כל  125, תל אביב.  בגין  דרך  קריית הממשלה,  מחוז תל אביב, 
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

חנוך זייברט  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה בני ברק  

מרחב תכנון מקומי בת ים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
 502-0400747

)בי/ 410/ 4/ מק - הגדלת הקישוריות וניצול מיטבי 
של שטחי הציבור(

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
אביב,  תל  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  ים,  בת 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 502-0400747. גרסת: הוראות 44 

תשריט 35

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 2 / א

סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 410
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / מק / 1 / 405
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / מק / 1 / 410

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2709 מחלקה: 104 עד: 104 חלקי

גוש: 2710 מחלקה: 30 עד: 30 חלקי
גוש: 2717 מחלקה: 10 עד: 10 חלקי
גוש: 2717 מחלקה: 15 עד: 15 חלקי
גוש: 2717 מחלקה: 31 עד: 31 חלקי
גוש: 2717 מחלקה: 34 עד: 34 חלקי
גוש: 2717 מחלקה: 38 עד: 38 חלקי

גוש: 5026 מחלקה: 6 עד: 6 חלקי
גוש: 5026 מחלקה: 13 עד: 13 שלם

עיקרי הוראות התכנית:
תותר תוספת יח"ד )דירת גג( אחת ע"י הפיכת 2 חדרי גג  א.  

קיימים ליח"ד נפרדת, ללא תוספת שטחים עיקריים.
שטח דירת הגג לא יפחת מ -70 מ"ר )שטח עיקרי( ויורכב  ב.  
שניתן  שטחים  בתוספת  הגג,  חדרי  של  המותר  משטחם 

לנייד מקומות המגורים בבנין.
כל ההוראות של תכנית בב/מק/ 105/פ על תיקוניה יחולו  ג.  

על דירת הגג, למעט השינויים המוצעים בתכנית זו.
יותר ביטול נסיגות מקו מתווה הבניין בדירת הגג כמסומן  ד.  

בנספח הבינוי. 
לא תותר חלוקת דירת הגג, וזו תהיה סטיה ניכרת. ה.  

לא תותר בניית חדרי גג או כל בנייה אחרת למעט מתקנים  ו.  
טכניים המותרים עפ"י תכניות תקפות מעל לדירת הגג. 

בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הגג  דירת  של  הסופי  הבינוי  ז.  
הבנייה, לרבות לענין עיצובו, חמרי הגמר, ציפוי חזיתות, 

התאמה לבנין הקיים וכו'.
דירת הגג תתוכנן כך שתהא גישה לשטחים המשותפים בגג  ח.  

)לדוודים וכדו'(, והנושא יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה.
תובטח יציבות הבניין עם הוספת דירת הגג. ט.  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
11.5.2017 ובילקוט הפרסומים 7508, עמ' 6089, בתאריך 18.5.2017 

נמצאת   )2 תשריט  וגרסת   3 הוראות  )גרסת  האמורה  התכנית 
דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  מבשרדי 
המלך 11, בני ברק, טל' 03-5776487, ובמשרדי הועדה המחוזית 
כל  125, תל אביב.  בגין  דרך  קריית הממשלה,  מחוז תל אביב, 
מעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 
501-0440586

 שם התכנית: תוספת יח"ד ברחוב גוטמכר 15 
בבניין חדש

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 501-0440586

מהווה שינוי לתכניות הבאות: 
בב/105/ב, 

בב/255, 
501-0211441

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
697 מ"ר

רשות מקומית: בני ברק
כתובות: גוטמכר 15

גושים וחלקות:
גוש: 6192 חלקה/ות: 688

מטרות התכנית:
תוספות ושינויים עפ"י סעיף 62א)א(:

ניוד זכויות עפ"י סעיף )9(. א.  
תוספת יח"ד עפ"י סעיף )8(. ב.  
שינוי בינוי עפ"י סעיף )5(. ג.  

הגדלת השטח המותר לבנייה בשיעור שלא יעלה על 20%  ד.  
משטח המגרש עפ"י סעיף 16)א()1(.
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סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 339
סוג יחס: ללא שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 403

סוג יחס: ללא שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 1 / 403
סוג יחס: ללא שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430

סוג יחס: ללא שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 430 / א
סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 46 / ב

סוג יחס: ללא שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 538
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: תמא / 38
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית מיוחסת: תממ / 5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ממערב רחוב משה שרת

מדרום רחוב שד' יוספטל גיורא

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7155 מחלקה: 253 עד: 253 שלם

מטרות התכנית:
תוספת זכויות בנייה להסדרת שטחי בנייה קיימים.

עיקרי הוראות התכנית:
- 20% משטח  לחוק   16 )א'(   62 בסעיף  כאמור  זכויות  תוספת 

המגרש בקיזוז שטחי בנייה שניתנו בהקלה. 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים - ישראל היום 
 The Marker 10/10/2016 - 13/10/2016 11/10/2016, השקמה -

- ובילקוט פרסומים 7359, מיום ח' ב תשרי התשע"ז, עמ' 72.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ולבנייה, בת ים. על המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ויקטור טל  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה בת ים  

מרחב תכנון מקומי הרצליה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
הר/מק/1985/ז' מס' 504-0561399

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מרחב הרצליה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 
הר/מק/1985/ז'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  תל-אביב, 
גרסא:   504-0561399 מס'   - ים  לגליל  ממזרח  דרך  הרחבת   -

הוראות-6, תשריט-5. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 כפיפות 504-0251637

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: הרצליה

ישוב: הרצליה

גושים וחלקות: 
גוש: 6422 מחלקה: 17 עד: 17 חלקי
גוש: 6422 מחלקה: 44 עד: 44 חלקי

גוש: 6596 מחלקה: 1 עד: 1 חלקי
גוש: 6596 מחלקה: 2 עד: 2 חלקי

מטרת התכנית:
השלמת דרך מאושרת

גוש: 5027 מחלקה: 1 עד: 1 חלקי
גוש: 5027 מחלקה: 2 עד: 2 חלקי
גוש: 5027 מחלקה: 5 עד: 5 חלקי
גוש: 5027 מחלקה: 6 עד: 6 שלם

גוש: 5027 מחלקה: 10 עד: 10 חלקי
גוש: 5027 מחלקה: 13 עד: 13 חלקי
גוש: 5027 מחלקה: 15 עד: 15 חלקי
גוש: 5027 מחלקה: 19 עד: 19 חלקי
גוש: 5027 מחלקה: 24 עד: 24 חלקי
גוש: 5027 מחלקה: 31 עד: 31 חלקי

גוש: 7122 מחלקה: 130 עד: 130 חלקי

מטרות התכנית:
התכנית מציעה שינויים לתכנית בי/ מק/ 410/ 1 )להלן - התכנית 
הראשית( לצורך הגברת הקישוריות בשכונה באמצעות קביעת 
גריד צירי תנועה ראשיים בינה ובין וסביבותיה וארגון מחודש 
של השטחים הציבוריים בתחום התכנית אשר ישרתו בצורה 
מיטבית את המגורים כל זאת באמצעות שינוי הוראות הבינוי 
לשטחים  יחס  הבניין,  בקווי  שינוי  לרבות  המגורים  למתחמי 
הציבור  בשטחי  השימושים  והגברת  הפתוחים  הפרטיים 

והשטחים הפתוחים

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בכל תחום התכנית.    .1

הארכת דרכים לצורך קישורן לדרכים קיימות.    .2
שינוי קוו בנין וגובה הקומות של בניני הציבור.    .3

מבני  שימושי  הכנסת  לצורך  הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי    .4
ציבור בתוך שטחי הפארק לטובת הציבור להעשרת החוויה 
ופעילות  שימושים  והוספת  הפארק  בשטח  העירונית 

לדפנות הפארק עם הרחובות החדשים החוצים. 
שינוי הוראות בינוי.    .5

תוספת זכויות.    .6

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
ים,  בת  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  הפרסומים, 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: ק. 

ממשלה דרך מנחם בגין 125 ת"א, טלפון: 03-7632580(.

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

תשמ"ט-1989.

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר אישור תכנית ע"י הוועדה המקומית 
מס' 502-0396747 )בי 718/מק - יוספטל 73(

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 502-0396747, 

גרסת: הוראות 33 תשריט 21

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
סוג יחס: ללא שינוי מס' תוכנית מיוחסת: 502-0216473

סוג יחס: שינוי מס' תוכנית מיוחסת: בי / 2 / א
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גוש: 6674 מחלקה: 66 עד: 66 חלקי
גוש: 6674 מחלקה: 230 עד: 230 חלקי
גוש: 6674 מחלקה: 231 עד: 231 חלקי
גוש: 6674 מחלקה: 232 עד: 232 חלקי
גוש: 6674 מחלקה: 233 עד: 233 חלקי
גוש: 6674 מחלקה: 267 עד: 267 חלקי
גוש: 6674 מחלקה: 269 עד: 269 חלקי
גוש: 6674 מחלקה: 270 עד: 270 שלם

מטרת התכנית: 
הארכת דרך והרחבתה ע"ח שצ"פ, אזור חקלאי ב' ואזור מגורים 
בישוב חקלאי, לשם הסדרת נגישות למגרשי מגורים שלאורכה, 

לפי סעיף 62א' )א( סעיף קטן 2. 

עיקרי הוראות התכנית:
הארכת דרך רחוב הקוצר בחלק מחלקה 66 והפיכתו לדרך    .1

מוצעת. 
ואזור  ב'  הרחבת תוואי הדרך המוצעת ע"ח אזור חקלאי    .2

מגורים בישוב חקלאי. 
הגדרת תנאים לביצוע הדרך המוצעת.    .3

הגדרת קווי בנין קידמיים למגרשים הגובלים.    .4
קביעת הוראות למעבר תשתיות.    .5

הריסת גדרות/מבנים החורגים לתחום הדרך המוצעת.    .6

ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה כשבועיים 
באתר  הבא  בקישור  בעיתונים,  הפקדתה  דבר  פרסום  לאחר 
http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/taba. : העירוני

aspx
בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית "תכניות   .1

בנין עיר"
בשדה מס' תכנית יש לכתוב את מס' התכנית ולאחר מכן   .2

ללחוץ על "הצג"
יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב המסמכים   .3

מופיעים קישורים למסמכי התכנית הסרוקים.

הועדה  במשרדי  הנמצאת  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
גוריון  בן  ברחוב  עיר,  תכנון  מחלקת  ובנייה,  לתכנון  המקומית 
כל  לקהל.  פתוח  האמור  שהמשרד  ובשעות  בימים  הרצליה   22
הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום  100 לחוק התכנון והבנייה 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 

למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בבן גוריון 22 הרצליה.

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

תשמ"ט - 1989. 
משה פדלון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה הרצליה  

מרחב תכנון מקומי חולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מס' 
  505-0430397

"ח/ מק /166, רחוב צבי תדמור 12, מבנה מסחרי"
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 

עיקרי הוראות התכנית:
חקלאי  מאזור  קרקע  ייעוד  שינוי  תוך  דרך  והארכת  הרחבת 

לייעוד דרך עפ"י סעיף 62א)א()2( 

ניתן לעיין בתכנית המופקדת באתר עיריית הרצליה כשבועיים 
באתר  הבא  בקישור  בעיתונים,  הפקדתה  דבר  פרסום  לאחר 
http://handasa.herzliya.muni.il/Plane/Pages/taba. : העירוני

aspx
בסרגל הקישורים שבצד ימין יש לבחור בקישורית "תכניות   .1

בנין עיר"
בשדה מס' תכנית יש לכתוב את מס' התכנית ולאחר מכן   .2

ללחוץ על "הצג"
יש להיכנס לתכנית ע"י לחיצה על החץ ובארכיב המסמכים   .3

מופיעים קישורים למסמכי התכנית הסרוקים.

הועדה  במשרדי  הנמצאת  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
גוריון  בן  ברחוב  עיר,  תכנון  מחלקת  ובנייה,  לתכנון  המקומית 
כל  לקהל.  פתוח  האמור  שהמשרד  ובשעות  בימים  הרצליה   22
הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 
, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום  100 לחוק התכנון והבנייה 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 

למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה בבן גוריון 22 הרצליה.

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס' 504-0296145

והבנייה,  לחוק התכנון   85 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  הפקדת  מבוטלת  הרצליה,  מרחב 
שמריהו  כפר  היסמין,  שביל   – הר/מק/2335   –  504-0296145

הוראות גרסה 20, תשריט גרסה 16.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי הר / 1459 

שינוי הר / 410 / א 
שינוי הר / מק / 2093 

שינוי הר / מק / 2093 / א 
כפיפות תמא / 36 

כפיפות תממ / 5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: כפר שמריהו

ישוב: כפר שמריהו, רחוב: היסמין

גושים וחלקות: 
גוש: 6671 מחלקה: 41 עד: 41 חלקי
גוש: 6671 מחלקה: 43 עד: 43 חלקי
גוש: 6671 מחלקה: 44 עד: 44 חלקי
גוש: 6671 מחלקה: 45 עד: 45 חלקי
גוש: 6671 מחלקה: 46 עד: 46 חלקי
גוש: 6671 מחלקה: 47 עד: 47 חלקי
גוש: 6671 מחלקה: 48 עד: 48 חלקי
גוש: 6671 מחלקה: 49 עד: 49 חלקי
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- תוספת שטחים עבור השלמת מרפסות רח' האגוז 3-7. גרסת 
הוראות 9 תשריט 6.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי תממ/מק/52

שינוי לתממ/299
כפיפות תמא/2/4

כפיפות תמא/34/ב/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: קריית אונו

רחוב: האגוז: 3,5,7

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6496 מחלקה: 416 עד: 416 בשלמות

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת שטחים עבור השלמת מרפסות ברח' האגוז 3, 5, 7.

השלמת המרפסות לא תחרוג מקו הקורה החיצוני של הבניין.   .1
תוספת 1,183 מ"ר שטחים עיקרים.   .2

ניוד 662 מ"ר שטחים עיקרים משטחי ממ"דים שנבנו ע"ח    .3
שטחי  לחישוב  בתקנות  שינוי  בעקבות  עיקרים  שטחים 

ממ"ד )ניתן לבקש כהקלה(.
תוספת 420 מ"ר שטחים עיקרים על פי התקנות למרפסות.   .4

ניתן  ולא  בלבד  מרפסות  להרחבת  מיועדים  השטחים    .5
לניידם לשימושים אחרים.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19/5/2017 ובילקוט פרסומים 7515, עמ' 6327, בתאריך 1/6/2017. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
 , אונו  קריית   41 רבין  יצחק  רח'  כתובת:  אונו".  "קריית  ובנייה 
טלפון: 03-5311245. ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז תל אביב, 
כתובת: דרך מנחם בגין 125 תל-אביב , טלפון: 03-7632580. כל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל. 
ישראל גל  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה קריית אונו  

מחוז חיפה

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית 
מתאר מקומית מס' 304-0136689

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזה הודעה, בהתאם  נמסרת 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
חיפה, ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה, מופקדת 
תכנית המהווה שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' 304-0136689 
נוף  יפה  ברח'  קיימת  בנייה  "חפ/מק/2299ו' - הסדרת  הנקראת 
15א'/הצלבנים 4", מונה תדפיס הוראות 10 מונה תדפיס תשריט 9

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות: 
חפ/229/י/1, חפ/853/א, חפ/229/ה, חפ/303.

תכנית זו כפופה לתכניות: 
חפ/1400/יב, חפ/229/ה/1, חפ/מק/1400/יב/1, חפ/מק/1400/יב/4, 

חפ/מק/1400/פמ, חפ/מק/229/י/2.

מקום התכנית: 
יישוב: חיפה, רחוב יפה נוף 15א'/הצלבנים 4, חיפה.

גרסת:   ,505-0430397 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  חולון 
הוראות- 23 , תשריט- 9 

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

והרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות: 

מס' התכנית: סוג היחס: 
תמ"א 10/ד/10 כפיפות  
תמ"א 23/א/ 4 כפיפות 
תמ"א 34/ב/4 כפיפות 

תמ"א 4 /2 כפיפות  
תמ"מ 5 כפיפות 

ח/1 שינוי 
ח/ 1/ 15 כפיפות 
ח/1 /23 כפיפות 
ח/1/ 3 שינוי 
ח/501 שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
קרית אילון , רח' צבי תדמור 12

גושים וחלקות:
גוש 6867, חלקה 52 

מטרת התכנית:
הרחבת השימושים המסחריים במבנה בהיתר, ללא שינוי בנפח 

הבניין ובמעטפת החיצונית.

עיקרי הוראות התכנית:
המרת שימושים ממשרדים למסחר, תוך הגדלת סך שטחי   .1

המסחר ב–50%.
הוספת 500 מ"ר שטחים עיקריים לשימוש מסחרי.  .2

מדרגות  ומיקום  המרתף  תקרת  גובה  בדבר  בינוי  שינוי   .3
חירום בתחום השפ"פ.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  המעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
חולון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
העתק   .5027485 טלפון:   9 קומה   58 ויצמן  רח'  העירייה  בנין 
ולבנייה,  יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון  ההתנגדות 
טלפון   67012 תל-אביב   125 בגין  מנחם  רח'  תל-אביב   מחוז 

.03-7632588

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  תצהיר המאמת  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב, 

שעליהן היא מסתמכת. 
זהר נוימרק  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה חולון  

מרחב תכנון מקומי קרית אונו

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
508-0519546

תוספת שטחים עבור השלמת מרפסות רח' האגוז 3-7
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 508-0519546 
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גושים וחלקות:
גוש: 11588 חלקות: 9-12 

מטרות התכנית: 
לבנין  קבוע  פרגוד  והסדרת  מזרחי  צפון  קדמי  בנין  קו  שינוי 

מסחרי קיים.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין קדמי צפון מזרחי לכיוון רח' תבואות הארץ מ–6 

מ' ל–3 מ' עפ"י סעיף 62א )א()4(.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עיר,  ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון  בעיתונים. 
התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  חיפה,   3 ביאליק  ברח' 
www.iplan.gov.il. המען למשלוח התנגדויות בדואר: הועדה 
31047. המתנגד  14 חיפה  רח' חסן שוקרי   4811 ת.ד.  המקומית 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו  עותק  ימציא 
ובנייה מחוז חיפה,רח' פלי"ם 15 חיפה 31048 טל: 8633448 - 04.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 

שעליהן היא מסתמכת.

חדוה אלמוג  
                                      מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה חיפה  

מרחב תכנון מקומי קרית אתא

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
305-0187286

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  אתא,  קרית 

חיפה מופקדת תכנית מפורטת מס':305-0187286

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כ / במ / 269 שינוי 

מק / כ / 269 / א שינוי 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
13091.000

רשות מקומית: עיריית קרית אתא
ישוב : קרית אתא

גושים וחלקות: 
גוש: 11022 מחלקה: 83 עד: 83 
גוש: 11022 מחלקה: 84 עד: 84 
גוש: 11022 מחלקה: 85 עד: 85 
גוש: 11022 מחלקה: 86 עד: 86 
גוש: 11022 מחלקה: 87 עד: 87 
גוש: 11022 מחלקה: 88 עד: 88 
גוש: 11022 מחלקה: 89 עד: 89 

גוש: 11022 מחלקה: 103 עד: 103 
גוש: 11022 מחלקה: 104 עד: 104 

גושים וחלקות:
גוש: 11681 חלקה: 14 וחלקי חלקות: 24, 27-28

מטרות התכנית:
שינוי זכויות והוראות הבנייה במגרש, להסדרת בנייה קיימת.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת אחוזי הבנייה המותרים במגרש ושינוי בהוראות  א.  
62א  סעיף  עפ"י  בנייה  תוספות  להסדיר  מנת  על  הבנייה 

)א1()1(א)2( לחוק התכנון והבנייה.
שינוי מרווחים צידיים תוך קביעתם על קונטור בנין קיים  ב.  
וגזוזטרא, לצורך הסדרת הבנייה הקיימת עפ"י סעיף 62א 

)א()4( לחוק התכנון והבנייה.
המבנה  בחלל  קיימת  עמודים  בקומת  למגורים  שימוש  ג.  
הקיים ושימוש לשירות ואחסנה בקומת מסד קיימת עפ"י 

סעיף 62א )א( )5( לחוק התכנון והבנייה.
ביטול מגבלת גובה המבנה מעל קרקע טבעית לפי חפ/853  ד.  
בהתאם  נבנה  לא  היתר  פי  על  הקיים  והבנין  )מאחר  א' 

להוראה זו( עפ"י סעיף 62א )א( )5( לחוק התכנון והבנייה.

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
האמורים פתוחים לקהל. כל מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  התכנית,  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
עיר,  ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון  בעיתונים. 
התכנון  מנהל  של  האינטרנט  ובאתר  חיפה,   3 ביאליק  ברח' 
www.iplan.gov.il. המען למשלוח התנגדויות בדואר: הועדה 
31047. המתנגד  חיפה   14 רח' חסן שוקרי   4811 המקומית ת"ד 
לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו  עותק  ימציא 
ובנייה מחוז חיפה,רח' פלי"ם 15, חיפה 31048, טל: 8633448 - 04.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית 
מתאר מקומית מס' 304-0467241

נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965 
חיפה,  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  חיפה, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית מתאר מקומית הנקראת 
בנין  קו  שינוי   - "חפ/מק/2428  הנקראת   304-0467241 מס' 
והסדרת פרגוד קבוע לבנין - ביג קריות" מונה תדפיס הוראות 

20 מונה תדפיס תשריט 17

תכנית זו מהווה שינוי לתכנית: 
חפ/174. 

תכנית זו כפופה לתכניות: 
תממ/6,  תמא/34/ב/4,  תמא/34/ב/3,  תמא/3,   תמא/15, 
חפ/1888,  חפ/1400/שש,  חפ/1400/מר,   חפ/1400/יב, 
חפ/מק/1400/יב/1,  חפ/222,  חפ/מק/1400/תט,  חפ/מק/1400/יג, 

חפ/מק/1400/פמ, חפ/מק/229/מר/1.

מקום התכנית:
ישוב :חיפה, שד' ההסתדרות 248
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עיקרי הוראות התכנית: 
בתכניות  אדריכליים  ועיצוב  בינוי  בדבר  הוראות  ביטול 

המאושרות בתחום מרחב התכנון זבולון.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
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 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
זבולון )כתובת: מועצה אזורית זבולון דואר כפר המכבי 30025(, 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

שד' פל-ים 15, חיפה. טל: 04-8633433(.

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

תשמ"ט - 1989. 

דב ישורון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה זבולון  

מרחב תכנון מיוחד חריש

 הודעה בדבר אישור התוכנית המפורטת מס': 
307-0452243

שם התוכנית: חריש שכונת "המגף" מתחמים 33,34,41,42,43,45
התכנון  בחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזאת  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור התוכנית המפורטת מס': 

307-0452243
היתרי בנייה והרשאות: תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

ו/או הרשאות
המתייחסת לתוכניות הבאות:

מס' תוכנית: סוג היחס:  
חריש/1 כפיפות 

חריש/1/ב שינוי 

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
יישוב: חריש

גושים וחלקות:
גוש: 9250 חלקות במלואן: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24
 X: 205150 קואורדינטה
Y: 706450 קואורדינטה

מטרת התוכנית:
ניוד שטחי שירות בין המתחמים שבתוך הקו הכחול.   .1

מתחת  עיקריות.  למטרות  ושטחים  שירות  שטחי  ניוד    .2
למפלס הכניסה הקובעת אל מעל למפלס הכניסה הקובעת 

בכל מתחם.
הגדלת צפיפות יחידות הדיור.   .3

הוספת מס' קומות בהתאם לחוק התכנון והבנייה והוראות    .4
השעה שבתוקף נכון ליום הגשת התוכנית.

בנייני  של  המסחרית  בחזית  הקולונדה  שטח  קביעת    .5
המגורים כשטח שאינו במניין השטחים.

גוש: 11022 מחלקה: 112 עד: 112 
גוש: 11022 מחלקה: 113 עד: 113 
גוש: 11022 מחלקה: 114 עד: 114 
גוש: 11022 מחלקה: 119 עד: 119 
גוש: 11022 מחלקה: 120 עד: 120 

מטרת התכנית : 
תוך  ודרך משולבת  מגורים  מגרשי  וחלוקה מחדש של  איחוד 
לחוק  62א)א()1()4()5()6()8()9(  סעיף  לפי  בינוי  הוראות  שינוי 

התכנון והבנייה. 

עיקרי הוראות התכנית :
איחוד וחלוקה מחדש של מגרשי הבנייה ביעוד מגורים א,  א.  

מגורים ב' ודרך משולבת. 
שטחי  ניוד  תוך  2534מ"ר  של  עיקרי  בנייה  שטח  תוספת  ב.  
בנייה שלא נוצלו עפ"י היתר הבנייה למגרשים מאושרים 
קביעת  וכן  זו  בתכנית   304  -  302 שטח  תאי   ,103  -  101

שטחי השרות ואופן חישובם. 
שינוי קווי הבנין והוראות הבנייה .  ג. 

קביעת שטח לזיקת הנאה לציבור בתחום תא שטח 2001, 2002  ד.  
שטח  בתאי  רכב  כלי  למעבר  הדדית  הנאה  זיקת  קביעת  ה. 

 2002 ,2001
הגדלת מס' יח"ד המותר ב–60 יח"ד, מ–108 ל–168  ו.  

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן 
כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פירסומה  ממועד  ימים   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
www.kiryat-ata.org.  04-8478420  7 קרית אתא ככר העיריה 
il. העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: 

משרד הפנים, רח' פל-ים 15 חיפה, טלפון 04-8633432(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתכמת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט-1989.

יעקב פרץ  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה קריית אתא  

מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
301-0486472

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
ובנייה מחוז חיפה,  ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון  זבולון, 
"תכנית   –  301-0486472 מס'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 

למחיקת הנחיות בינוי ועיצוב במרחב תכנון זבולון". 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מועצה אזורית זבולון 

גושים/ חלקות לתכנית: 
מרחב התכנון של הוועדה המקומית לתו"ב זבולון זבולון
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גוש: 9250 חלקי חלקות: 8, 9, 142, 150
 :X 205420 קואורדינטה
:Y 706889 קואורדינטה

מטרת התוכנית:
תוכנית בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62א)א( בחוק התכנון 
הקרקע,  בעל  בהסכמת  וחלוקה  איחוד  עיקרה  אשר  והבנייה, 
ושמירה על  ב'  בייעוד מגורים  בגבולות המגרשים  תוך שינוי 
תוכנית  מתוקף  להם,  המוקנות  הבנייה  וזכויות  שטחם  סה"כ 

חריש/1/ב.
התוכנית חלה על מתחמים מס' 31,32 ובאה להתאים ולהסדיר 
את החלוקה הפנימית במגרשים, על מנת לאפשר מימוש של 
תוך  חריש/1/ב,  תוכנית  מתוקף  המאושרות  הבנייה  זכויות 
סעיף  עפ"י  קומות,  ותוספת  למגורים  יח"ד  מס'  של  הגדלה 

62א)א( בחוק התכנון והבנייה, כמפורט בסעיף 2.2.
עיקרי הוראות התוכנית:

תוכנית בסמכות ועדה מקומית, העורכת שינויים מתוקף סעיף 
62א)א( בחוק התכנון והבנייה כדלהלן:

ללא  וחלוקה של מגרשים, בהסכמת בעל הקרקע,  איחוד  א.  
שינוי בשטחי הבנייה הכוללים המאושרים מתוקף תוכנית 

חריש/1/ב.
קביעת מס' קומות. ב.  

שינוי הוראות בינוי או עיצוב אדריכלי. ג.  
קביעת גודל מגרש. ד.  

הגדלה במס' יח"ד כדלהלן: ה.  
במגרש 31 מ-96 ל-112 יח"ד, תוספת של 16 יח"ד.  

במגרש 32 מ-118 ל-140 יח"ד, תוספת של 22 יח"ד.  
סה"כ הגדלה של מס' יח"ד מ–214 ל–252 , תוספת של 38 יח"ד.  

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התוכנית  הפקדת  על  הודעה 
12/5/2017 ובילקוט הפרסומים 7515 עמ' 6330 בתאריך 1/6/2017.

התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת - חריש, 
חריש. טלפון: 04-6661151 ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין   ,www.mavat.moin.gov.il

ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל.

דוד מגן - מונסונגו  
יושב ראש הוועדה המיוחדת  

לתכנון ובנייה חריש  

מרחב תכנון מקומי עירון

 הודעה בדבר אישור שינוי תוכנית מתאר מס' 
354-0366575

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מתאר  תוכנית  שינוי  אישור  בדבר   התשכ"ה-1965, 

354-0366575 שינוי לתוכנית מתאר מס' ען/983/במ/397

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
כפר ברטעה - מ.מ. בסמ"ה 

גושים וחלקות: 
חלק מגוש מוסדר 12167, חלקות בחלקן 6,15

חלק מגוש מוסדר 12168, חלקה בחלק 5
חלק מגוש מוסדר 20372, חלקות בחלקן 4,22

עיקרי הוראות התוכנית: 
הרחבת דרך ע"פ סעיף 62.א)א(ס.ק. 2 לחוק התכנון והבנייה.

הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות ביום 5/2/2017 
בילקוט הפרסומים 7451, התשע"ז, עמ' 3659 ביום 16/2/2017

קביעת הוראות תוספת שימוש למחסנים בקומות המגורים.   .6
קביעת זיקת הנאה בין מגרשים.   .7

עיקרי הוראות התוכנית:
ממתחם  בלבד,  שירות  שטחי  ניוד  בדבר  הוראות  קביעת   .1

למתחם בתוך הקו הכחול עפ"י סעיף 62א )א( סעיף קטן 6
עיקריות  )למטרות  שטחים  ניוד  בדבר  הוראות  קביעת   .2
ומטרות שירות( מתחת למפלס הכניסה הקובעת אל מעל 

מפלס הכניסה הקובעת בתוך כל מתחם.
קביעת הוראות בנייה: צפיפות, שטחי בנייה ומס' קומות  .3

הגדלת צפיפות יחידות הדיור ומס' הקומות בהתאם לחוק   .4
התכנון והבנייה והוראות השעה שבתוקף נכון ליום הגשת 

התוכנית.
מגרש 33: תוספת 21% מ33 יח"ד ל40 יח"ד   

מגרש 34: תוספת 19% מ91 יח"ד ל108 יח"ד   
מגרש 41: תוספת 21% מ86 יח"ד ל104 יח"ד   
מגרש 42: תוספת 18% מ86 יח"ד ל102 יח"ד   

מגרש 43: תוספת 19% מ100 יח"ד ל119 יח"ד   
מגרש 45: תוספת 20% מ117 יח"ד ל140 יח"ד   

כשטח  המסחרית  הקולונדה  ע"י  המקורה  שטח  קביעת   .5
שלא יימנה במניין השטחים.

שינוי הוראות תוכנית חריש/1/ב בנוגע להצבת מחסנים   .6
כשטחי שירות בקומות המגורים.

חלוקת המתחמים למגרשים.  .7
יוכלו  הבנייה  בהיתר  ינוצלו  שלא  עודפים  שירות  שטחי   .8

לשמש לטובת חניון תת קרקעי בלבד.
בעלי  לכל  משותפות  לתשתיות  הנאה  זיקת  תתקיים   .9

הדירות בכל מתחם.
תתקיים זיקת הנאה לחניות שאינן מוצמדות לדירות.  .10

בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התוכנית  הפקדת  על  הודעה 
2/6/2017 ובילקוט הפרסומים 7524 עמ' 6666 בתאריך 12/6/2017.

התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת - חריש, 
חריש. טלפון: 04-6661161 ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין   ,www.mavat.moin.gov.il

ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מיוחד חריש

 הודעה בדבר אישור התוכנית המפורטת מס': 
307-0454421

שם התוכנית: שכונת ה"מגף", חריש, מתחמים 31,32.
התכנון  בחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזאת  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור התוכנית המפורטת מס': 

307-0454421
היתרי בנייה והרשאות: תוכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 

ו/או הרשאות
המתייחסת לתוכניות הבאות:

מס' תוכנית: סוג היחס:  
מ/במ/201/א כפיפות 

חריש/1 כפיפות 
חריש/1/ב שינוי 

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
יישוב: חריש

גושים וחלקות:
גוש: 9250 חלקות במלואן: 10, 11, 12, 13
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מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי אלעד

 הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
422-0124842 - אל/מק/20/3/195

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 422-0124842 
- תוספת דירת נכה, קומה וזכויות בנייה - אל/מק/20/3/195, 

גרסת הוראות = 13. גרסת תשריט = 12.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי לתכנית גז/במ/3/195
כפופה לתכנית אל/15/195
כפופה לתכנית גז/במ/195

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: אלעד

שמעון בן שטח, אלעד , 6

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 5761 חלקה: 17.

מטרות התכנית: 
תוספת יח"ד לנכה בבניין מגורים קיים.

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת יח"ד אחת מ-14 ל- 15.  .1

תוספת 180 מ"ר שטח עיקרי, מ- 1,260 מ"ר ל- 1,440 מ"ר.  .2
תוספת 60 מ"ר שטח שרות, מ- 294 מ"ר ל- 345 מ"ר.  .3

תוספת קומה מ- ק+3 ל- ק+4.  .4

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות: עיתון 1 ישראל 
בתאריך  ראשון  מקור   2 עיתון   ,23/09/2014 בתאריך  היום 
 27/09/2014 בתאריך  שבוע  פותחים   3 עיתון   ,23/09/2014

ובילקוט פרסומים מס' 6905, עמוד 11, בתאריך 02/11/2014. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,1 גאון  נסים  רח'  אלעד,  ובנייה 
טלפון:  רמלה,  הממשלה  קרית   ,91 הרצל  כתובת:  מרכז,  מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .08-9788444

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אבי שטרן  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה אלעד  

מרחב תכנון מקומי הוד השרון

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
423-0323899

שם התכנית נקראת הר/מק/31/302
נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה 
ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
הוד השרון מופקדת תוכנית הנקראת תוכנית מס' 423-0323899.

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
הר/1/302, הר/2/302, הר/3/302, הר/160/ת/4, הר/17/600/א/4 

והר/במ/600.

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
כתובת: רח' המעגל 31,33 

נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון  התוכנית האמורה 
רח'   , חיפה  מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  עירון  ולבנייה 
פל"ים 15 א' חיפה טל. 8633448 - 04 , כל מעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים פתוחים לקהל.
נאדר יונס  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עירון - ואדי עארה

מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 
353-0288522

שם התכנית: הגדלת צפיפות אור עקיבא 
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה 
 ,18 הוראות  תדפיס  מונה   .353-0288522 מס'  מפורטת  תכנית 

מונה תדפיס תשריט 11

גושים/ חלקות/מגרשים לתכנית: 
 גוש: 12611 מחלקה: 109 עד: 109 שלם

שטח התכנית בדונם : 0.537

יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית :מק / ש / 950

סוג יחס: שינוי מס' תוכנית :ש / במ / 506 / א
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית :ש / מק / 383 / א
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית :ש / מק / 506 / ג
סוג יחס: כפיפות מס' תוכנית :ש / מק / 950 / א

מטרת התכנית
תוספת זכויות בנייה ויח"ד בכפוף לסעיף 62)א(א 

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת יח"ד מ 1 יח'ד למגרש ל–2 יח"ד למגרש עפ"י סעיף    .1

62)א(א ס.ק. 8 .
הדירות  לשתי  במרתף  שירות  למטרות  מ"ר   102 תוספת    .2

יחד- )לפי סעיף קטן 15(.
תוספת 38 מ"ר שטח למטרות עיקריות מעל מפלס הכניסה    .3

לשתי הדירות יחד- לפי סעיף 16)א( )2( 

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
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 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
 .04-6305522 טל':  יעקב  זכרון   ,54 המייסדים  רח'  השומרון, 
)כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

שד' הפלי"ם 15 חיפה, טל': 04-8633448(. 

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

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
ארנון גלעדי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה השומרון  
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גושים וחלקות: 
גוש: 7594, מחלקה: 45, חלקי/שלם: שלם

מטרות התכנית:
תוספת זכויות לשטח עיקרי בסך 76מ"ר=7% לפי סעיף 62א)א(16 

בחוק תכנון והבנייה. 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות לשטח עיקרי בסך 7% לפי חוק התכנון והבנייה 

)62א)א(16(, התשע"ד 2014. 

ובשעות שהמשרדים  כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 
הועדה  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
 .http://handasa.complot.co.il/ksaba/index.htm המקומית 
כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את 
פי סעיף  וכן, כל הזכאי לכך על  ידי התכנית,  נפגע על  עצמו 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה 
למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של 
כתובת:  תכנון(  מח'  )לידי  ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה 
ויצמן 137, כפר סבא, טל' 09-7649177. העתק התנגדות יומצא 
למשרדי הוועדה המחוזית )כתובת: שד' הרצל 91, רמלה, טל' 

 .)08-9270170

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

תשמ"ט- 1989.

צביקה צרפתי  
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה כפר סבא  

מרחב תכנון מקומי מודיעין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
420-0513952 מד/מק/21/ 13

והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
מודיעין מופקדת תכנית מפורטת מס' 420-0513952 מד/מק/21/ 13

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
מגרש כדורגל באזור התעסוקה של מודיעין - במפגש הדרכים 

עמק האלה והשדרה המרכזית.
קואורדינאטות:
X: 198000 ציר
Y: 647230 ציר

גוש וחלקה:
גוש: 5896, חלקות בשלמותן: 27

מטרות התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה ושדרוג של מגרש כדורגל.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה של מגרשים והגדלת שטחים לצרכי ציבור  א.  

לפי סעיפים 62א.)א()1( ו-62א.)א1()5(.
קביעה של קווי בנין לפי סעיף 62א.)א()4(. ב.  

קביעת גבהים של בניינים בהתאם לסעיף 62א.)א()4א(. ג.  
לפי  עיצוב אדריכליים  או  בינוי  שינוי של הוראות בדבר  ד.  

סעיף 62א.)א()5(.

גושים וחלקות:
גוש: 6652, חלקות :25-26.

גוש: 6653, חלקות: 222-223 

מטרות התוכנית:
שינוי קווי בניין לפי סעיף 62א)א(4.  .1
תוספת יח"ד לפי סעיף 62 א )א( 8.  .2

תוספת שטח עיקרי לפי סעיף 62 א )א()1()א()1(.  .3
תוספת שטח עיקרי לפי סעיף 62 א )א()16()א()2(.  .4

תוספת שטח עיקרי לפי סעיף 62 א )א(9.  .5
קביעת הוראות לזכות מעבר לפי סעיף 62 א )א( 19.  .6

הפקעה לדרך לפי סעיף 62 א )א( 2.  .7
שינוי בהוראות לגבי בינוי או עיצוב ארכיטקטוני לפי סעיף   .8

62 א )א(5.

עיקרי הוראות התוכנית: 
שינוי קו בניין אחורי מ-8מ' ל-5מ'.  .1
שינוי קו בניין קדמי מ-7מ' ל-5מ'.   .2

תוספת 2 יח"ד לחלקה -222 תא שטח 101 ו-1 יח"ד לצד    .3
המערבי של החלקה -223 תא שטח 102 .

תוספת שטח עיקרי 6% בהקלה לצד המזרחי של החלקה    .4
223 משטח החכירה.

תוספת שטח עיקרי מ–25% ל–57% לצד המערבי של החלקה    .5
223 ולחלקה 222 משטח החכירה.

קביעת הוראות לזכות מעבר ליח' דיור אחורית.   .6
הפקעה לדרך בצד הקדמי של החלקה 222 – תא שטח 101.  .7

עומק חצרות אנגליות יגיע עד רצפת המרתף.   .8

כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
כל  וכן  ידי התוכנית,  על  נפגע  והרואה את עצמו  תכנוני אחר 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 
הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  מיום  יום   60
בעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, 
העתק   .09-7759666 טל'   ,45265 השרון  הוד   ,28 גמלא  בן  רח' 
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 

מרכז, רחוב הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  לא תתקבל  לתוכנית  התנגדות 
ובליווי תצהיר המאמת את העובדות  בכתב בפירוט הנמקות 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
עבודתו(,  וסדרי  סמכויות  לתוכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

תשמ"ט-1989.

חי אדיב  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה הוד השרון  

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

 הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס' 
405-0369264

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  כפר-סבא, 

מרכז, מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 405-0369264.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר סבא

ישוב: כפר סבא, רחוב:דניאל מס' בית:17 
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פתוחים לקהל. )שעות קבלת קהל מדור מידע תכנוני, עיריית 
מודיעין-מכבים-רעות: ימים א', ד' בשעות 8:30-12:00 וביום ב' 
13:30-17:00 או בהתאם למפורסם באתר העירייה(. כל מעוניין 
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונות, למשרדי עיריית מודיעין 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9726058 טל'  מודיעין   1 ת.ד. 

למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

חיים ביבס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה מודיעין  

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
408-0387241

נת/מק/56/553/א - תוספת יח"ד רח' טרומפלדור
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה 
 ,408-0387241 מס'  מפורטת:  תוכנית  מופקדת  מרכז  מחוזית 

מונה תדפיס הוראות: 22, מונה תשריט: 13

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת/1/297

שינוי נת/100/ש/1
שינוי נת/7/400

שינוי 408-0119321

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: טרומפלדור מבית: 25 עד בית: 25 שכונה: מרכז העיר

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8231 חלקות במלואן: 51, 80, 81

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת של יח"ד אחת שינוי מ-15 יח"ד ל-16 יח"ד על פי    .1

סעיף 62 א)א(8 לחוק.
תוספת שטח של 142 מ"ר על פי סעיף 62 א)א1(1א3 לחוק.   .2

שינויי לבינוי על פי סעיף 62א)א(5 לחוק.   .3

 8.30 משעה  א,ד,ה  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בקרקע  מעונין  כל   16.00 עד   12.00 משעה  ב,  וביום   11.30 עד 
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר,  ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  ובנייה, 
ערר   / המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק 

)כתובת: רח' הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 

תוספת שטח למסחר )20%( באזור מבני ציבורי לפי סעיף  ה.  
62א)א1()11()ב(.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   ,08-9726058 טל:  מודיעין,   ,1 תלתן  רח'  מודיעין  ובנייה 
באתר האינטרנט של משרד הפנים www.modiin.muni.il וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
פתוחים לקהל. )שעות קבלת קהל מדור מידע תכנוני, עיריית 
מודיעין-מכבים-רעות: ימים א', ד' בשעות 8:30-12:00 וביום ב' 
13:30-17:00 או בהתאם למפורסם באתר העירייה(. כל מעוניין 
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונות, למשרדי עיריית מודיעין 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-9726058 טל'  מודיעין   1 ת.ד. 

למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מודיעין

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
420-0551440 מד/מק/23/ 19 שינוי לתכניות מתאר 

420-0357186 - 420-0138651
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965, 
 -  420-0551440 מס'  מפורטת  מופקדת תכנית  מודיעין   ולבנייה 
מד/מק/23/ 19 שינוי לתכניות מתאר 420-0138651 420-0357186

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
מגרשים 258-259 מע"ר מודיעין פינת דם המכבים – משה סנה

קואורדינאטות:
X:200743 ציר
Y:646022 ציר

גוש וחלקה:
גוש: 5640, חלק מחלקה: 38

מטרות התכנית:
איחוד מגרשים ותוספת שטחים עבור שימושים מסחריים.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד שני מגרשים ביעוד מבני ציבור למגרש אחד, לפי    .1

סעיף 62א )א(1 לחוק התכנון והבנייה.
סעיף  לפי  סחירים,  שימושים  עבור  שטחים  תוספת    .2 

62א )א1(11 לחוק התכנון והבנייה.
לקרקע  ומתחת  מעל  שירותי  שטחי  ניוד  מתירה  התכנית    .3

לפי סעיף 62א )א( 9 לחוק התכנון והבנייה.
שינוי הוראות בינוי, לפי סעיף 62א )א( 5:   .4

ביטול חובת אבן בחזיתות א.  
הבלטת גגונים, פרגולות, משטחים מרוצפים מדרגות  ב.  

ואלמנטי פיתוח מעבר לקווי המגרש לתחום הדרך.
הוספת שימושים לצרכי ציבור לפי סעיף 62 א )א1( )6(.   .5

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   ,08-9726058 טל:  מודיעין,   ,1 תלתן  רח'  מודיעין  ובנייה 
באתר האינטרנט של משרד הפנים www.modiin.muni.il וכל 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 
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שינוי נת/5/1/537
שינוי 408-0273987

השטחים הכלולים בתוכנית ומקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: רזניק דוד בית: 7 : שכונה: נווה עוז

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8449 חלקות במלואן: 34

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 1 יח"ד מ–71 יח"ד ל–72 יח"ד עפ"י סעיף 62א )א( )8(  א.  

לחוק.
תוספת 250 מ"ר שטחי בנייה עפ"י סעיף 62א )א( )16( )א( )1(  ב.  

לחוק.
סעיף  עפ"י  בנין  גובה  וקביעת  חלקית  קומה  תוספת   ג.  

62א )א( )4א( לחוק.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
19/5/2017 ו–18/5/2017 ובילקוט הפרסומים 7524, בעמוד 6672, 

בתאריך 18/07/2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ועדה מקומית לתכנון ובנייה הצורן 6, אזה"ת ק. ספיר, 
מחוז  המחוזית  הועדה  ובמשרדי   09-8603170 טלפון:  נתניה, 
כל   .08-9788444 טלפון:  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  כתובת:  מרכז, 
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל.

אינג' אלי דלל  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0443705

 נת/מק/29/368 - שינוי קו בניין למרתף 
והוספת שטחי בנייה- גיבורי ישראל 11

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק 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' 408-0443705 

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
כפיפות נת/מק/96/7/400/ב

שינוי נת/6/368/א
שינוי נת/6/368/ג

שינוי נת/7/400

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: גבורי ישראל 11 , נתניה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7962 חלקות במלואן: 20

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בניין קידמי במרתף מ-5 מ' ל-0.00 מ' עפ"י סעיף   .1

62 א)א( )4 (לחוק.
סעיף  עפ"י  המגרש  משטח   20% עד  בנייה  שטחי  תוספת   .2

62א)א()16()א()1(.

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי נתניה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
408-0470211

נת/מק/79/229/ב- תוספת שטחי שירות בבניין קיים
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965 , כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה 
 ,408-0470211 מס'  מפורטת:  תוכנית  מופקדת  מרכז  מחוזית 

מונה תדפיס הוראות: 7, מונה תדפיס התשריט: 3

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
כפיפות נת/95/7/400

שינוי נת/100/ש/1
שינוי נת/7/400

שינוי נת/מק/79/229

השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם: 
רשות מקומית - נתניה.

רחוב: שד בנימין מבית: 77 עד בית: 77 שכונה: מרכז העיר נתניה 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8260 חלקות במלואן: 34

עיקרי הוראות התכנית:
 18.4% כ-  המהווים  שירות  שטחי  מ"ר   355 של  תוספת   .1

משטח הכולל המותר לבנייה עפ"י סעיף 62א)א1()4(.
תוספת יח"ד מ- 16 ל- 17 לפי היתר עפ"י סעיף 62א)א()8(.   .2

 8.30 משעה  ד,ה  א,  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בקרקע  מעונין  כל   16.00 עד   12.00 משעה  ב,  וביום   11.30 עד 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר,  ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  ובנייה, 
ערר   / המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק 

)כתובת: רח' הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444(.

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

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
408-0464206

נת/מק/5/1/537/ג - תוספת יח"ד למתחם ראדין
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 

408-0464206, מונה תדפיס הוראות: 30, תשריט: 11

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת/7/400
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הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  עו"ד  תצהיר  ובלווי  הנימוקים  בפירוט  בכתב 
התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות 
חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  סדרי   ( והבנייה 

וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מתאר מס' 
410-0428458

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח – תקווה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

המרכז, מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 410-0428458

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 שינוי פת / 1 / 1271 

כפיפות פת / 2000 
שינוי פת / 646 

שינוי פת / במ / 14 / 2000

גושים חלקות:
 גוש: 6375 מחלקה: 223 עד: 223 שלם

כתובות: 
 רחוב: מוצקין מס' בית: 10

מטרות התכנית:
 תוספת יח"ד, קומה ושינוי בקווי בניין. 

הוראות התוכנית :
תוספת 2 יח"ד מ–10 יח"ד ל–12 יח"ד )עפ"י סעיף 62א )א(8(.    .1
שינוי בינוי מ-5 קומות ע"ע + קומת ח. על הגג ל-6 קומות    .2

ע"ע + קומת ח. על הגג )עפ"י סעיף 62א )א(5(. 
שינוי בקווי בניין לכל גובה הבניין: קומות א'-ו' + קומת ח.    .3

על הגג )עפ"י סעיף 62א )א(4(: 
קו בניין צדדי-מערבי מ–4.0 מ' ל–3.6 מ' ולקיר אטום 3.3 מ'.   

קו בניין צדדי-מזרחי מ–4.0 מ' ל–3.6 מ'.   
סעיף  )עפ"י  העיקרי  לשטח  מ"ר   135 סה"כ:   ,20% תוספת    .4

62א )א(16(. 
תוספת 77 מ"ר שטחי שרות, השלמה ל–57% משטח עיקרי    .5
ותוספת שטחי שרות עבור הקומה המפולשת )עפ"י סעיף 

62א )א(8(. 

בבניין  תכנוני  מידע  במח'  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בימים  בטלפון:03-9053111.  מראש  תורים  זימון  ע"פ  העירייה 
לעיין  ניתן  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
בתכנית גם באתר של עיריית פתח-תקווה בדר הבאה: הנדסה 
- מרכז מידע תכנוני - איתור תוכניות בניין עיר. כל המעוניין 
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן   , התכנית  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  הודעה 
המקומית לתכנון ובנייה, בניין תפארת העיר רח' שפיגל 3 פ"ת, 
או בדוא"ל:doritm@ptikva.org.il, שעות קבלת קהל: בימים א, 
ג, ה, בשעות: 8.30 – 12.00 , ביום ג' אחה"צ בשעות 16.00 – 18.00 

טלפון- 03-9053111 

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
את  המאמת  עו"ד  תצהיר  ובלווי  הנימוקים  בפירוט  בכתב 

 8.30 משעה  א,ד,ה  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בקרקע  מעונין  כל   16.00 עד   12.00 משעה  ב,  וביום   11.30 עד 
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
מבין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
 09-8603170 טלפון:  נתניה,  ספיר,  ק.  אזה"ת   ,6 הצורן  ובנייה, 
ערר   / המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  התנגדות  העתק 

)כתובת: רח' הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444(.

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

תשמ"ט - 1989.

שירי חגואל סיידון  
מ"מ יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה נתניה  

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

 הודעה בדבר הפקדת שינוי לתכנית מתאר מס' 
410-0329839

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
פתח תקווה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 

המרכז, מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' 410-0329839

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי פת / 37 / 1209 

כפיפות פת / 2000

גושים חלקות:
 גוש: 6404 מחלקה: 21 עד: 21 שלם

כתובות: 
רחוב סוקולוב נחום מס' בית: 27

מטרות התכנית:
שינוי לקו בניין "0" לכל החזיתות לקומת קרקע מסחרית 

הוראות התוכנית :
שינוי בקו בניין הקבוע בתוכנית מ 6 לכיוון צפון מערב , 4 כיוון 
צפון מזרח , 4 לכיוון דרום מערב ו 5 לכיוון דרום מזרח ל "0" 
לכל הכיוונים לקומת הקרקע המסחרית ע"פ סעיף 62 א )א( 4. 

בבניין  תכנוני  מידע  במח'  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בימים  בטלפון:03-9053111.  מראש  תורים  זימון  ע"פ  העירייה 
לעיין  ניתן  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות 
בתכנית גם באתר של עיריית פתח-תקווה בדר הבאה: הנדסה 
– מרכז מידע תכנוני – איתור תוכניות בניין עיר.  כל המעוניין 
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן   , התכנית  ידי  על 
של  פרסומה  ממועד  ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  הודעה 
המקומית לתכנון ובנייה, בניין תפארת העיר רח' שפיגל 3 פ"ת, 
או בדוא"ל:doritm@ptikva.org.il, שעות קבלת קהל: בימים א, 
ג, ה, בשעות: 8.30 – 12.00 , ביום ג' אחה"צ בשעות 16.00 – 18.00 

טלפון- 03-9053111 
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המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל רח/1103 

כפיפות ל רח/2000 / ב / 1 
כפיפות ל רח/2000 / ב / 6 
כפיפות ל רח/2000 / ג / 4 
שינוי ל רח/414-0201608 

כפיפות ל רח/מק / 2000 / ב / 2 
כפיפות ל רח/מק / 2000 / ב / 5 

כפיפות ל רח/מק / 1103 / 8 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: רחובות

רחוב: חוחית מס' בית: 15

גושים וחלקות: 
גוש: 5914 חלקה: 15 

מטרת התכנית: 
 1. תוספת 1 יח"ד במגרש. 

 2. בקשה לתוספת שטח של 50 מ"ר. 
 3. שינוי בקוי בניין. 

 4. שינוי בקוי בניין לבריכה. 
 5. שינוי בדבר עיצוב/ בנייה. 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 1 יח"ד במגרש, כך שיהיו סה"כ 2 יח"ד במגרש לפי    .1

סעיף 62א)א(8. 
בשתי   50% במגרש  שיהיו  כך  מ"ר,   50 של  שטח  תוספת    .2

קומות + 50 מ"ר, לפי סעיף 62א)א()16()א()2(. 
שינוי בקוי בניין צידיים כך שיהיו 3.6 מ' במקום 4 מ', לפי    .3

סעיף 62א)א(4. 
שינוי בקו בניין אחורי כך שיהיה 5.4 מ' במקום 6 מ', לפי    .4

סעיף 62א)א(4. 
בקשה להגדלת חלונות מרתף, כך שיהיו בגובה של עד 0.8    .5

מ' במקום 0.4 מ', לפי סעיף 62א)א(5. 
שינוי קו בניין לבריכת שחיה מ-1.5 מ' ל-1 מ' לפי סעיף    .6

62א)א(4. 
גדרות  וגובה  רעפים  גגות  לנושא  בינוי  הוראות  שינוי    .7

החזית לפי סעיף 62א)א(5. 

ובשעות  בימים  ובנספחים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
האינטרנט  באתר  וכן  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל   www.rehovot.muni.il
כל  וכן  התכנית  ידי  על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק. רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
רחובות  ובנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
רח' בילו 2, רחובות. העתק התנגדות יומצא למשרדי הוועדה 

המחוזית )כתובת הרצל 91,רמלה טלפון: 08-9788444(.

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

עבודתו(, תשמ"ט-1989. 
רחמים מלול  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה רחובות  

התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות 
והבנייה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
410-0462002

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 410-0462002. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי פת / 16 / 1212 

כפיפות פת / 2000 
שינוי פת / במ / 14 / 2000

כתובות: 
רחוב: שפירא הרמן צבי מס' בית: 31

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 6396 מחלקה: 62 עד: 62 שלם

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יחידת מגורים אחת לבניין בן 16 יח"ד בהיתר 

הגדלת מס' יחידות הדיור מ 16 ל 17 יח"ד ללא תוספת סך   .1
השטחים העיקריים המותרים לבנייה, ע"פ סעיף 62 א )א(.8 
הרחבת דרך בתוואי המאושר בתכנית בת תוקף, ע"פ סעיף    .2

62 א )א(.2 
הגדלת שטחי שירות עיליים ל 65% מהשטח העיקרי ע"פ    .3

סעיף62 א )א(.8 
תוספת 10% שטחי שירות לצורך קומת קרקע מפולשת    .4

שינוי בקו בניין לחזית במקום 9מ' ל 2 מ' לאחר הפקעה ע"פ    .5
סעיף 62 א )א( 4 

תוספת עד 1% שטחים עיקריים ע"פ סעיף 62 א )א( 16    .6

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
7/6/2017 ובילקוט פרסומים 7532, עמ' 7069, בתאריך 27/6/2017

ניתן לראות התכנית במח' מידע בעירית פ"ת ע"פ קביעת תור 
מראש בטל' 03-9053111 ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז מרכז, 
כתובת: הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444 כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

אוריאל בוסו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה פתח תקווה  

מרחב תכנון מקומי רחובות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי למתאר מס' 
 414-0511642

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
רחובות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז ועדה 
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית שינוי למתאר מס', 414-0511642, 
רח/מק/12/1103 חוחית 15 רחובות גרסת: הוראות - 14 תשריט 

10 -
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מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
416-0452573

 שם התכנית: רע/מק/2020 - שכונת מגורים 
במערב רעננה

והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
רעננה, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, 
 - רע/מק/2020   ,416-0452573 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת 
שכונת מגורים במערב רעננה גרסת: הוראות - 18, תשריט - 9

יחס לתכניות הבאות: 
שינוי ל- רע/2000 

כפיפות ל- רע/3000 
כפיפות ל- תת"ל 15

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רעננה

ישוב: רעננה
במערב העיר רעננה.

מדרום וממערב לדרך הפארק ומצפון לכביש 531.
ממערב לדרך הגישה אל תחנת הרכבת. 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7650, חלקות בשלמות: 23-24, 47-81, 121-122, 128-132, 
 ,281 ,279 ,277 ,261 ,258 ,232-237 ,226-228 ,178-224 ,139-176
 ,390 ,388 ,386 ,384 ,382 ,380 ,378 ,366 ,346 ,292 ,290 ,286 ,283
392, 394, 396, 398, 400, 403, 406. חלקי חלקות: 22, 26, 259-260, 

 .419-421 ,417 ,415 ,360 ,358 ,297 ,285 ,263

מטרת התכנית: 
לשם  למגורים  חקלאית  מקרקע  יעוד  שינוי   - עירוני  פיתוח 
הקמת שכונת מגורים חדשה במערב העיר בהתאם להוראות 

תכנית המתאר רע/3000. 

עיקרי הוראות התכנית:
מגורים  מגורים,  לייעוד  ודרכים  חקלאי  יעוד שטח  שינוי    .1
ציבורי  שטח  ציבור,  ומוסדות  מבנים  מסחרית,  חזית  עם 

פתוח ודרכים.
קביעת 1,975 יח"ד.   .2

הגדרת השימושים המותרים בכל יעוד.   .3
קביעת קווי בניין, זכויות בנייה והוראות בנייה.   .4

הוראות בינוי.   .5
התכנון  לחוק  ז'  סימן  ג'  פרק  לפי  מחדש  וחלוקה  איחוד    .6

והבנייה תשכ"ה-1965, ללא הסכמת כל הבעלים.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
וכן באתר האינטרנט של  המשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
בקרקע,  מעוניין  כל   ,www.raanana.muni.il.  - רעננה  עיריית 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, החרושת 4 קומה ג' רעננה, טלפון: 09-7610516. העתק 
שד'  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הרצל 91, רמלה, 72430 טלפון: 08-9788409(.

מרחב תכנון מקומי רעננה

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 
416-0376467

שם התכנית: רע/מק/2021 - אזור תעסוקה רעננה מערב
והבנייה  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
רעננה, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז, 
מופקדת תכנית מפורטת מס' 416-0376467, רע/מק/2021 - אזור 

תעסוקה רעננה מערב גרסת: הוראות- 29, תשריט- 19

יחס לתכניות הבאות: 
שינוי ל- רע/2000 

כפיפות ל- רע/3000 
כפיפות ל- תת"ל/15

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: רעננה

ישוב: רעננה
מצפון וממערב - תכנית רע/מק/2020 - שכונת מגורים

מדרום - דרך 531, תת"ל 15
ממזרח - דרך הגישה אל תחנת הרכבת

גושים וחלקות בתכנית: 
גוש: 7650, חלקות בשלמות: 362, 368, 374, 376, 409, 411, 416, 

חלקי חלקות: 22, 26, 358, 360, 415, 417, 419

מטרת התכנית: 
הקמת אזור תעסוקה סמוך לתחנת רכבת רעננה מערב בהתאם 

להוראות תכנית מתאר רעננה רע/3000. 

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי יעוד מקרקע חקלאית ליעוד תעסוקה ומסחר, שטח    .1

פרטי פתוח, שטח ציבורי פתוח ודרך מוצעת.
קביעת שימושים ותכליות מותרות לכל יעוד.   .2

קביעת זכויות והוראות בנייה לכל יעוד קרקע.   .3
התווית דרכים חדשות.   .4

קביעת הוראות לפיתוח שטח והנחיות סביבתיות.   .5
איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן    .6

ז' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה - 1965.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
וכן באתר האינטרנט של  המשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
בקרקע,  מעוניין  כל   ,www.raanana.muni.il.  - רעננה  עיריית 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה, החרושת 4 קומה ג' רעננה, טלפון: 09-7610516. העתק 
שד'  )כתובת:  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות 

הרצל 91, רמלה, 72430 טלפון: 08-9788409(.

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  דיון  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989. 
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה )סדרי 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 

תשמ"ט - 1989. 

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
417-0367714

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 417-0367714 
- תוספת שטחים ושינוי קוי בנין - יעקב כפיר - נירית, שד/

מק/16/1003. גרסת הוראות: 10 תשריט: 7

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות שד/1000

כפיפות שד/1000/ב
שינוי שד/2/1003

שינוי שד/2/1003/א

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: דרום השרון

הגליל, נירית

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 8964 מחלקה: 47 עד: 47 חלקי
גוש: 8964 מחלקה: 70 עד: 70 חלקי

מטרות התכנית: 
מתוקף  עיקרי  שטח  מ"ר   50 תוספת  ע"י  קיים  מבנה  הכשרת 

תיקון 101 לחוק ושינוי קווי בנין צידי ואחורי.

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בנין לפי סעיף 62א )א( ס.ק )4( ולפי הפרוט: א(  

שינוי קו בנין צידי ימני נקודתי מ–5 מ' ל–4.2 - 5 מ' כמסומן   
בתשריט.

שינוי קו בנין אחורי נקודתי מ–5 מ' ל–2.2 - 5 מ' כמסומן   
בתשריט.

תוספת 50 מ"ר שטח עיקרי לפי סעיף 62א )א( ס.ק )17()ב(. ב(  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
3/8/2016 ובילקוט פרסומים 7306, עמ' 8842, בתאריך 21/7/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "דרום השרון" , קרית המועצה ת.ד. 500 נוה ירק 49945 
מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  במשרדי   ,03-9000560 טלפון: 
 08-9270170 טלפון:  רמלה,  הממשלה  קרית   ,91 הרצל  כתובת: 
וכן באתר מינהל התכנון www.iplan.gov.il. כל המעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

מוטי דלג'ו  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה דרום השרון  

מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית 401-0257840
והבנייה  89 לחוק התכנון  נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 
התשכ"ה 1965 בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס' -401
0257840 המהווה שינוי לתכניות מקומיות: חש/2/10, חש/18/2

בשטח כלולים בתכנית ומיקומם: 
מושב בני ציון

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  דיון  נוהל  )סדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989. 

איתן גינזבורג  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה רעננה  

 מרחב תכנון מקומי דרום השרון

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
417-0505446

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  השרון,  דרום 
מס'  דרך   -  417-0505446 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  מרכז, 
-5503 מעגל תנועה בצומת הגישה לבית ברל שד/מק/11/1059. 

גרסת הוראות: 5, תשריט: 4

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי משמ/145
שינוי שד/1000

שינוי שד/7/1059

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: גישה לבית ברל 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 7597 מחלקה: 13 עד: 13 חלקי
גוש: 7597 מחלקה: 22 עד: 22 חלקי
גוש: 7597 מחלקה: 23 עד: 23 חלקי
גוש: 7597 מחלקה: 24 עד: 24 חלקי
גוש: 7597 מחלקה: 27 עד: 27 חלקי

מטרות התכנית: 
מטרת התכנית הינה הרחבת דרך בתוואי מאושר בתכנית בת 

תוקף לפי סעיף 62 א )א( 2.

עיקרי הוראות התכנית: 
עם   5503 מס'  דרך  של  הצומת  במקום  תנועה  מעגל  הוספת 

כביש הגישה לבית ברל.
הסדרת מדרכות בתחום מעגל התנועה.

הסדרת ניקוז בתחום מעגל התנועה.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ,49945 ירק  נוה   500 ת.ד.  קרית המועצה  דרום השרון,  ובנייה, 
באתר  התכנית  מסמכי  את  לראות  ניתן   ,03-9000560 טלפון: 
יומצא  ההתנגדות  העתק   ,www.iplan.gov.il התכנון  מינהל 
למשרדי הועדה המחוזית )כתובת: הרצל 91, קרית הממשלה, 

רמלה, טלפון: 08-9270170(. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב 
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שינוי הוראות בדבר שטח מגרש שמותר להקים עליו בנין.
אישור קו בניין כמסומן בתשריט .

שינוי הוראות בנייה.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
14/07/2016 ובילקוט פרסומים 7302, עמוד 8610 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טלפון:  קאסם,  כפר   ,10 קאסם  ע.אלכרים  רח'  "קסם"   ובנייה 
כתובת:  מרכז,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   03-9370241
הרצל 91, רמלה, טלפון: 08-9788444. כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אורית רישפי  

יושבת ראש הוועדה המרחבית  
לתכנון ובנייה קסם  

מרחב תכנון מקומי שורקות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
456-0490995

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
 ,456-0490995 מפורטת  תכנית  אישור  בדבר   1965  - התשכ"ה 

גרסת הוראות: 12 גרסת תשריט: 8

המהווה שינוי/כפיפות לתכניות הבאות:
כפיפות לתוכנית בר/2020

שינוי לתוכנית בר/224

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: נחל שורק

ישוב: בני-ראם

גושים וחלקות:
גוש: 5461 מחלקה: 18 עד: 18 בשלמות

מטרות התכנית:
שינוי תחום חצר המגורים בנחלה ללא שינוי בשטחה הכולל 
בייעוד  עיקריות  למטרות  מ"ר   50 בסך  בנייה  זכויות  והוספת 

'מגורים ביישוב כפרי'.

עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של    .1

כל ייעוד קרקע וזאת עפ"י סעיף 62א )א( סעיף קטן 1.
ובאופן   ,181 מס'  שטח  בתא  צידי-ימני  בניין  קו  שינוי    .2
נקודתי בתא שטח מס' 182 מ-3 מ' ל-0 מ' כמסומן בתשריט 

עפ"י סעיף 62א )א( סעיף קטן 4.
למטרות  מ"ר  ב-50  לבנייה  הגדלת השטח הכולל המותר    .3

עיקריות וזאת עפ"י סעיף 62א )א( סעיף קטן 17.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט הפרסומים 7538 בעמוד 7428 בתאריך 05/07/2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ולבנייה "שורקות" דואר גבעת ברנר 60948 טלפון: 08-9412991 
המרכז  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  וכן 
קריית הממשלה שד' הרצל 91 רמלה 72430 טלפון: 08-9788444. 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 

.www.iplan.gov.il :התכנון

משה קזולה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה שורקות  

גושים וחלקות:
גוש: 8043, חלקה: 179

שטח התכנית: 0.501 דונם

עיקרי הוראת התכנית:
לקבוע הנחיות והוראות להקמת בריכת השחיה הפרטית    .1

בתחום התכנית ללא תוספת זכויות בנייה.
להבטיח תנאי בריאות ואיכות סביבה נאותים בעת הקמת    .2

בריכת השחיה הפרטית.
לקבוע הוראות תפעול לבריכת השחיה הפרטית על מנת    .3

למנוע הפרעות סביבתיות ולעמוד בתנאי התברואה.

כל המעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
וכן הזכאי לכך על-פי סעיף 100  ידי התכנית  עצמו נפגע על 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של 
הועדה  למשרדי  בעיתונים  הפרסומים  בין  ההודעה המאחרת 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק  ובנייה,  לתכנון  המקומית 

הועדה המחוזית.

ולא  לתכנית תתקבל  לחוק, התנגדות  )א(   103 לסעיף  בהתאם 
תידון, אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות וליווי תצהיר 

המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.

חוף- המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
וכן   ,09-9596505 טלפון   60990 מיקוד  שפיים  קיבוץ  השרון 
טלפון   91 הרצל  רחוב  ברמלה  המחוזית  הועדה  במשרדי 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעונין  כל   .08-9788444

שהמשרדים אמורים להיות פתוחים לקהל.

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה חוף השרון  

 מרחב תכנון מקומי קסם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
451-0338152

שם תכנית: שינוי בקוי בניין ושינוי בהוראות הבנייה
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 451-0338152. 

מונה תדפיס הוראות: 17, מונה תדפיס תשריט: 12 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק/1/3000 

כפיפות תמא/2/4

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: כפר קאסם

ישוב: כפר קאסם
 X : 673632 קואורדינאטה
Y : 189490 קואורדינאטה

גושים/ חלקות/ מגרשים לתכנית:
גוש 8878 ח"ח 47, 83 מגרש 83/2 לפי תכנית ק/1/3000

מטרות התכנית:
שינוי בקווי בנייה ותוספת שטחי בנייה. 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי חלוקת שטחי בנייה.

העברת שטחי בנייה בין הקומות.
הוספת 50 מ"ר שטחי בנייה עיקריים.
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מרחב תכנון מקומי בקעת בית הכרם

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
260-0311258

מס' מקומי בבכ/מק/14/15/6775
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 

בבכ/מק/14/15/6775 - תכנית מפורטת לשינוי קווי בניין-נחף

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
רשות מקומית :מ.מ.נחף

ישוב: נחף

גושים וחלקות: 
גוש: 19125 )מוסדר(, חלקות בחלקן : 58 , 70 

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו הבניין עפ"י המסומן בתשריט

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/06/2016 , ובילקוט הפרסומים מס' 7357, ד' ב תשרי התשע"ז, 

עמוד 30 בתאריך 06/10/2016

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
ובמשרדי   04-9027501 טלפון:  הכרם,  בית  בקעת  ולבנייה 
עילית,  נצרת   595 ת.ד  כתובת  צפון,  מחוז  המחוזית,  הוועדה 
בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .04-6508508 טלפון: 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אינג'י סאמי אסעד  
יושב ראש הוועדה המרחבית  

לתכנון ובנייה בקעת בית הכרם  

מרחב תכנון מקומי גליל תחתון

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
גת / מק / 9481 / 1

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מס': גת / מק / 9481 / 1

המהווה שינוי לתכניות הבאות : 
שינוי ג / 9481

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב : ארבל

גושים וחלקות: 
גוש: 17316 מחלקה: 31 עד: 32 חלקי 
גוש: 17317 מחלקה: 14 עד: 15 שלם 
גוש: 17317 מחלקה: 16 עד: 18 חלקי 
גוש: 17317 מחלקה: 21 עד: 21 חלקי 
גוש: 17317 מחלקה: 22 עד: 22 שלם 
גוש: 17317 מחלקה: 25 עד: 26 חלקי 
גוש: 17317 מחלקה: 85 עד: 85 חלקי 
גוש: 17334 מחלקה: 16 עד: 29 חלקי 
גוש: 17334 מחלקה: 35 עד: 37 חלקי 

גוש: 17334 מחלקה: 135 עד: 135 חלקי 

מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי יקנעם עלית

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
222-0330472

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה- 1965 , בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 222-0330472 
גרסת:  יקנעם,   ,45 האיריסים  ברח'  וזכויות  יח"ד  תוספת   -

הוראות 18, תשריט 11

יזם: גד בן לולו

המהווה שינוי לתוכניות הבאות:  
שינוי ג/6539 

שינוי יק/מק/03/6539 
שינוי ג/20861 

בכפיפות לתוכניות הבאות:  
כפיפות ג/18486 
כפיפות ג/20678 

כפיפות יק/מק/02/297 

השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם: 
1174.000 מ"ר

רשות מקומית: יקנעם עילית
כתובת: האיריסים מס' 45

גושים וחלקות:
גוש: 11098 : חלקי, מחלקה: 180 עד: 180 : שלם 
גוש: 11098 : חלקי, מחלקה: 200 עד: 200 : חלקי 

מטרות:
הסדרת מצב קיים 

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת שטח בנייה של 50 מ"ר. לפי סעיף 62א)ג( לחוק התו"ב. א.  
בהקלה  המותרות  יח"ד  ל–5  יח"ד  מ–4  יח"ד  תוספת  ב.  
הבנין  בקווי  שינוי  ג.  התו"ב.  לחוק  62א)א(9  סעיף  לפי 

המאושרים תוך התאמתם לקונטור המבנה הקיים. 
שינוי הוראות בנושא גובה המבנה המותר ותוספת קומה  ד.  
המותרות  קיים,  מצב  להסדרת  לצורך  למאושר  מעבר 

בהקלה לפי סעיף 62א)א(9 לחוק התו"ב. 
קביעת עצים לשימור במרווח הקדמי עפ"י סעיף 83ג' לחוק  ה.  

התכנון והבנייה. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
21/04/2017 ובילקוט הפרסומים מס' 7490 בתאריך 27/04/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
04-9596095 פקס  1, טלפון:  רח' צאלים   , יקנעם עילית  ובנייה 
:04-9591668 דוא"ל: vaada@yoqneam.org.il, ובמשרדי הועדה 
המחוזית, נצרת עילית, וכן באתר האינטרנט של משרד הפנים 
בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל   www.pnim.gov.il

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אניטה שטיבלמן  
מהנדסת העיר, יקנעם עילית  
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/10625
שינוי ג/16374
שינוי ג/16724

שינוי 254-0253252
כפיפות תמא/3

כפיפות תמא/35

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מ.א. עמק יזרעאל

ישוב: מזרע

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 16801 חלקות במלואן: 13, 14, 16, 35, 36

גוש: 16801 חלקי חלקות: 5, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 33, 37

עיקרי הוראות התכנית:
בית הספר  גישה למתחם  לצורך  ודרכים  קרקע  יעודי  הסדרת 
מזרע ומועצה אזורית עמק יזרעאל, הסדרת מרכז היסעים לבית 

ספר והגדלת שטח בית הספר. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
23/3/2017 ובילקוט פרסומים 7484, עמ' 5064, בתאריך 6/4/2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "יזרעאלים" בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל, טלפון: 
משרד  צפון,  מחוז   - המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .04-6429660
רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508508 טלפון:   עלית,  נצרת  הפנים, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
254-0462853

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 254-0462853. 

גרסת הוראות 4 תשריט 4

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי יז/מק/04/12407

שינוי ג/12407

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מ.א.עמק יזרעאל

ישוב: שריד

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17286 חלקי חלקות: 8, 9

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקווי בניין גוש 17286 חלקה 8-9 - שריד 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15/02/2017 ובילקוט פרסומים 7543, בתאריך 11/07/2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה יזרעאלים בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל, טלפון: 
משרד  צפון,  מחוז   - המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .04-6429660
רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508508 טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :
שינוי תכסית הקרקע ל - 180 מ"ר.   .1

מתן אפשרות לבניית גג שטוח, גג רעפים משופע מקומר או    .2
כל גג אחר.

שינוי קו בנין אחורי מ- 5 מ' ל - 3 מ'.   .3

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
ובילקוט פרסומים 5138, התשס"ג, מיום 30/10/2002, עמ' 788.

נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון  התכנית האמורה 
 ,04-6628210 טלפון:  תחתון.  גליל  ד.נ  תחתון.  גליל  ולבנייה, 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון. כתובת: קריית הממשלה 
נצרת עילית טלפון:04-6508508, על המעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אשר כהן  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ובנייה גליל תחתון  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
254-0325225

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 

.254-0325225

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/10863

כפיפות יז/מק/10863/03

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מ.א. עמק יזרעאל

ישוב: חנתון
חלקה 69 בקיבוץ חנתון.

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 17871 חלקות במלואן: 69

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,1662 עמ'   ,7404 פרסומים  ובילקוט   23/12/2016

.20/12/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "יזרעאלים" בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל, טלפון: 
משרד  צפון,  מחוז   - המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .04-6429660
רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508508 טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
254-0422907

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 254-0422907. 

גרסת הוראות 37 תשריט 31
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שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין, 
האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
 262-0472498 באישור שר הפנים

גלג/67/16/262-0263459 
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 262-0472498, 

גרסת הוראות4, גרסת תשריט 3, 

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 262-0263459

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: סח'נין

ישוב: סח'נין

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 19288 חלקי חלקות: 19

מגרשים לתכנית: 
מגרש: 101 מתוכנית: 262-0263459

עיקרי הוראות התכנית:
 הגדלת זכויות הבנייה בסכנין . 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
10/03/2017 ובילקוט הפרסומים מס' 7524,התשע"ז, עמוד 6684, 

בתאריך 12/06/17

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
כל   .04-6746741 טלפון  סכנין,   80 ת.ד.  הגליל"  "לב  ולבנייה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין, 

האמורים פתוחים לקהל. 

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
262-0508739 - גלג/17/17/9354

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 262-0508739 

גרסת הוראות 6,גרסת תשריט 5,

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/9169 
שינוי ג/9354 

שינוי ג/12906 
שינוי ג/12735 

שינוי ג/668

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: סח'נין

ישוב: סכנין 

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 19281 חלקות במלואן: 74

גוש: 19281 חלקי חלקות: 68, 71, 73, 75, 78

עיקרי הוראות התכנית:
הבנייה  בהוראות  ושינוי  קרקעיים  תת  שרות  שטחי  הוספת 

במגרש 801 בגוש 19281 

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' 
254-0509679

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
מס'  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   תשכ"ה-1965, 

254-0509679. גרסת הוראות 1 תשריט 1

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/במ/211

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: מ.א. עמק יזרעאל

ישוב: שדה יעקב

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 11405 חלקי חלקות: 23

עיקרי הוראות התכנית:
תכנית זו באה לפצל מגרש ל-2 מגרשים ולהוסיף יחידת דיור 

נוספת ושינוי בקווי בנין ללא תוספת זכויות בנייה. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
13/6/2017 ובילקוט פרסומים 7579, עמ' 9139, בתאריך 31/8/2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "יזרעאלים" בנין המועצה האזורית עמק יזרעאל, טלפון: 
משרד  צפון,  מחוז   - המחוזית  הועדה  ובמשרדי   .04-6429660
רשאי  המעוניין  כל   ,04-6508508 טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עידו דורי  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי לב הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
262-0379958 - גלג/88/15/6761

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 262-0379958 

גרסת הוראות 4, גרסת תשריט 3 ,

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג/12907 
שינוי ג/6761 
שינוי ג/4014

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית: עראבה

ישוב: עראבה

גושים/ חלקות לתכנית:
גוש: 9999 חלקי חלקות: 999

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שטחי  לצורך  במגרש  הבנייה  וזכויות  בהוראות  שינוי 

חניה 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
07/04/2017 ובילקוט הפרסומים מס' 7538,התשע"ז, עמוד 7431, 

בתאריך 05/07/17 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
כל   .04-6746741 טלפון  סכנין,   80 ת.ד.  הגליל"  "לב  ולבנייה 
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מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה 
המקומית מס' 257-0398511

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון   ,1965 תשכ"ה - 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  העמקים",  "מבוא 
מחוז צפון מופקדת תכנית בסמכות הועדה המקומית מס' -257

0398511. גרסה: תשריט - 6 הוראות - 8

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
 2 / מע / מק / 62/17896

 ג / 8156 
 גנ / 17896 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: רמת ישי 

גושים / חלקות לתכנית: 
גוש: 11182 מחלקה: 41 עד: 41 חלקי 
גוש: 11182 מחלקה: 44 עד: 44 חלקי 
גוש: 11183 מחלקה: 47 עד: 47 חלקי 

עיקרי הוראות התכנית: 
הרחבת תוואי דרך מאושרת לצורך הסדרת תנועה 

שינוי יעוד קרקע לדרך במקום שצ"פ 
שינוי יעוד קרקע לדרך במקום מגורים 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
.www.mavo.co.il האמורים פתוחים לקהל או באתר הוועדה 

כל   .www.iplan.gov.il תכנון  מנהל  של  האינטרנט  האתר  וכן 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  ע"י התכנית  נפגע  עצמו 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה "מבוא העמקים" כתובת: רח' ציפורן 
יומצא  ההתנגדות  העתק   04-6468585 טלפון:  עלית  נצרת   ,  5
למשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון כתובת: רח' מעלה יצחק 

29 נצרת עלית, טל': 04-6508503. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 

)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' 
209-0345561

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  הגליל,  מרום 
צפון, מופקדת תכנית מפורטת מס' 209-0345561: גישה למתחם 

מלונאות מירון. גרסת הוראות: 11 ; תשריט: 7

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
26/03/2017 ובילקוט הפרסומים מס' ,התשס"ח, עמוד , בתאריך 

09/08/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
כל   .04-6746741 טלפון  סכנין,   80 ת.ד.  הגליל"  "לב  ולבנייה 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין, 

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' 257-0380048

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה  כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון   ,1965 תשכ"ה - 
ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  העמקים",  "מבוא 
מס'  המקומית  הועדה  בסמכות  תכנית  מופקדת  צפון   מחוז 

257-0380048. גרסה: תשריט - 17 הוראות - 27

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
ג / 12614 
ג / 5507 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: ריינה 

גושים / חלקות לתכנית: 
גוש: 17511 מחלקה: 14 עד: 14 חלקי 

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי בהוראות וזכויות בנייה. 

איחוד וחלוקה בהסכמה. 
 שינוי בקווי בנין. 

איחוד  ע"י  למגורים  ומש.צ.פ  לש.צ.פ  ממגורים  יעוד  שינוי 
וחלוקה בהסכמה 

 הגדלת אחוזי בנייה. 
 הגדלת תכסית הקרקע. 

 הגדלת מס' קומות וגובה מבנה. 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים 
.www.mavo.co.il האמורים פתוחים לקהל או באתר הוועדה 
כל   .www.iplan.gov.il תכנון  מנהל  של  האינטרנט  האתר  וכן 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבנין  בקרקע,  מעונין 
 100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  ע"י התכנית  נפגע  עצמו 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה "מבוא העמקים" כתובת: רח' ציפורן 
יומצא  ההתנגדות  העתק   04-6468585 טלפון:  עלית  נצרת   ,  5
למשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון כתובת: רח' מעלה יצחק 

29 נצרת עלית, טל': 04-6508503. 

הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפרוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 

)סדרי נוהל בהתנגדויות( תשמ"ט - 1989. 
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שינוי מרחק מנמלי בין מבנים , 1.2 מ' במקום פעמיים מהמרווח 
הצדדי לפי תכנית ג/12564.

מתן אפשרות להקים 5 מבנים ליחדות אירוח במקום 4 מבנים 
לפי תכנית ג/ 12564.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6042, בתאריך  7506, עמוד  ובילקוט פרסומים מס'   30/04/2017

15.5.2017 י"ט באייר התשע"ז. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
 13110 צפת  דאר   90000 ת.ד.  כתובת:  הגליל".  "מרום  ובנייה 
הועדה  ובמשרדי   .04-6987734 פקס:   04-6919806 טלפון: 
טלפון:  עלית,  נצרת   595 ת.ד.  כתובת:  צפון,  מחוז  המחוזית, 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .04-6508508

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

עמית סופר  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה מרום הגליל  

מרחב תכנון מקומי משגב

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
205-0498352

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 205-0498352: 
גרסת  "אסיף".  שטחים-בי"ס  משגב-החלפת  שירותים  מרכז 

הוראות 12 תשריט 7.

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי לתכנית גנ/15478

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: משגב

מגרשים: 
6 ,23

שטח התוכנית: 80.2040 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 19738 חלקי חלקות: 186

גוש: 19816 חלקי חלקות: 4, 5, 7, 12

מטרת התכנית:
ושטחים  ציבור  למבני  המיועדים  שטחים  בין  וחלוקה  איחוד 
המיועדים לספורט ונופש, לצורך התאמתם לתכנון העדכני של 

מתחם בית הספר העל יסודי במשגב.

עיקרי הוראות התכנית: 
מבנים  של  הייעודים  שטחי  שינוי  ללא  וחלוקה  איחוד    .1

ומוסדות ציבור וספורט ונופש.
שינוי בהוראות הנוספות-עיצוב אדריכלי בדבר מרחקים   .2

בין מבנים.
שינוי הוראות בדבר אופן מדידת גובה המבנה.   .3

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
5577, בתאריך  7495, עמוד  ובילקוט פרסומים מס'   28/04/2017

 .04/05/2017

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/4069
שינוי ג/7475

כפיפות תמא/35
כפיפות תממ/9/2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מרום הגליל

ישוב: מירון

שטח התוכנית: 0.8340 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 13688 חלקי חלקות: 77

עיקרי הוראות התכנית: 
הארכת דרך גישה למתחם מלונאות.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
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 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
 04-6919806 13110 טלפון:  90000 דאר צפת  ת.ד.  מרום הגליל, 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   04-6987734 פקס: 
מיקוד  עילית,  נצרת   ,595 ת.ד.  כתובת:  צפון  מחוז  המחוזית, 

17000 - טלפון 04-6508508. 

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

תשמ"ט - 1989. 

מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
209-0478719

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 209-0478719: 
גרסת  אמירים.   ,65 מגרש  קיים,  מצב  לפי  בניין  קווי  שינוי 

הוראות: 15 ; תשריט: 12

המתייחסת לתכניות הבאות: 
שינוי ג/6747

שינוי ג/12564
כפיפות מה/מק/1/6747

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: מרום הגליל

ישוב: אמירים

שטח התוכנית: 2.2560 דונם

גושים וחלקות: 
גוש: 13912 חלקי חלקות: 2, 3, 5

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קווי בנין לצורך הסדרת מצב קיים.
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עמק המעיינות, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז 
צפון, מופקדת תכנית מתאר מקומית מס' 202-0513804 - אחוד 
וחלוקה להסדרת מגרשי מגורים והארכת דרך גישה-מנחמיה. 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/330

שינוי ג/8064

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עמק המעיינות )בקעת בית שאן(

מנחמיה. 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 15473 חלקי חלקות: 22, 23, 116

עיקרי הוראות התכנית: 
למגרשים,  גישה  דרך  הסדרת  מגורים,  למגרשי  וחלוקה  אחוד 

קביעת קווי בניין וזכויות בנייה.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
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 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  יום   60 תוך 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
דוא"ל:   04-6581817: פקס   04-6065859 טלפון:  עמק המעיינות, 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   ,handasa@maianot.co.il

הועדה המחוזית. 

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

תשמ"ט - 1989. 

 מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
202-0387639

והבנייה,  לחוק התכנון   117 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 202-0387639 - 
תל תאומים - יצחק שמעון - החלפת שטחים - מגורים חקלאות.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג/במ/23
שינוי ג/16052

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: עמק המעיינות )בקעת בית שאן(

תל תאומים, 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 23022 חלקי חלקות: 13

עיקרי הוראות התכנית: 
אותו התכנית המאושרת   - לאפשר את הקמת המבנה השני 

מאפשרת - באופן מיטבי בחלקה מס' 39
הגדלת זכויות הבנייה בעזרת סעיף 62א)א(17 לחוק התכנון והבנייה

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
08/04/2016 ובילקוט פרסומים 7251, בתאריך 20/04/2016. 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
ובנייה "עמק המעיינות". טלפון: 04-6065859 פקס :04-6581817 

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת:  האמורה  התכנית 
טלפון:  משגב,  תרדיון,  א.ת.  משגב,  כתובת:  משגב,   ובנייה 
כתובת:  צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   .04-9990102
כל המעוניין רשאי   .04-6508508 נצרת עלית, טלפון:   595 ת.ד. 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין 
http://www. לקהל וכן באתר האינטרנט של הועדה המקומית

.vaada-misgav.org.il

רון שני  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה משגב  

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכותה של הועדה 
המקומית מס' 214-0530147

נמסרת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
עמק הירדן מופקדת תכנית מס' 214-0530147. גרסת הוראות: 8 

גרסת תשריט: 4

שטח תוכנית בדונם: 0.501

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
בישוב: אשדות-יעקב איחוד

מגרש 100 - אשדות יעקב איחוד

גושים וחלקות:
גוש: 15111 מחלקה: 24 עד: 24

עיקרי הוראות התכנית: 
)א(  הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה עפ"י סעיף 62א    )1(

סעיף קטן 17 לחוק התכנון והבנייה 
הסדרת קו בניין עפ"י סעיף 62)א( סעיף קטן 4 לחוק התכנון    )2(

והבנייה 

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א-ה במשרדי הועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה עמק הירדן בצמח בשעות העבודה 
הרגילות. כל המעוניין בקרקע, בניין או בכל פרט תכנוני אחר 
על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  על-ידי  נפגע  עצמו  והרואה 
פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מיום 
המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתון,  זו  הודעה  של  פרסומה 
לתכנון ולבנייה עמק הירדן, בית המועצה האזורית עמק הירדן 
- מרכז אזורי צמח - טל' 04-6757635-6. המתנגד ימציא העתק 
מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  התנגדותו 
הצפון שדר' מעלה יצחק 29, בניין סיטי 1, נצרת עילית 17000 

- טל' 04-6505808.

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת.
עידן גרינבאום  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק הירדן  

 מרחב תכנון מקומי עמק המעיינות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 
202-0513804

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
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מקום:
 דרך התבלינים 100 , רובע 6 , שחמון אילת

גושים וחלקות:
גוש: 40126 חלקה: 21 מגרש :620

המבקש: יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית בע"מ

עיקרי הוראות התכנית: 
תוספת של 280 מ"ר )% 10(לשטחי שירות ושטחים עיקריים    .1

)מעל הכניסה הקובעת( על פי סעיף 62 א )א( )16()א()1(.
תוספת יחידות דיור – מאושר 20 יחידות דיור )עפ"י תכנית    .2

2/מק/417(
מאושר 24 יחידות דיור )אושר בהקלה בוועדת משנה מס'   

2014007 מה - 20/8/14( .
סעיף  פי  על  זכויות  תוספת  ללא  דיור  יחידות   26 מוצע   

62א)א(8 .
שינוי מפלס הכניסה הקובעת ללא שינוי הגובה האבסולוטי  .3

מאושר - 115.60 +  
מוצע - 114.00 +  

)אושר בהקלה בוועדת משנה 2014007 מיום 20/8/14( על   
פי סעיף 62 א )א( 9.

תוספת קומה -   .4
מאושר - 3 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת  

1 קומה מתחת למפלס הכניסה הקובעת  
מוצע - 4 קומות מעל מפלס הכניסה הקובעת  

1 קומה מתחת למפלס הכניסה הקובעת ללא שינוי הגובה   
האבסולוטי. על פי סעיף 62 א )א( 4 א'.

שינוי בינוי -   .5
מאושר - 3 דירות בקומה א.  

מוצע - 4 דירות בקומה  
 3  - מ  יותר  במבנה  יותר  לא  אנכי  חתך   - מאושר  ב.  

קומות לא כולל קומת חניה
מוצע - חתך אנכי יותר במבנה של 4 קומות לא כולל   

קומת חניה. על פי סעיף 62 א )א( 5.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14   , הנגב 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

התקווה 4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה 
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
עבודתו(,  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

תשמ"ט - 1989.

מרחב תכנון מקומי אילת

א. הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית מפורטת מס' 
602-0510156

מס'  מפורטת  תכנית  ביטול הפקדת  בדבר  הודעה  בזה  נמסרת 
 89 לסעיף  בהתאם  הפקדתה  דבר  על  שהודעה   602-0510156_

המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   ,handasa@maianot.co.il דוא"ל: 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  עילית.  נצרת 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

יורם קרין  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה עמק המעיינות  

 מרחב תכנון מקומי שפלת הגליל

 הודעה בדבר אישור תכנית מס' 263-0317313
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תוכנית מס': 263-0317313.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי ג / 15756 

שינוי ג / 6958

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: - עיריית טמרה

ישוב: - טמרה

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: - 18564, חלקה: - 5 חלקי

עיקרי הוראות התכנית: 
הסדרת זכויות והוראות בנייה:

1. שינוי קו בניין 
2. תוספת חניה תת קרקעית 

3. תוספת קומה מ- 3 קומות ל- 4. 
4. הגדלת תכסית קרקע מ- 36% ל- 46%.

5. הגדלת גובה ומס' קומות. 

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
30/9/2016 ובילקוט פרסומים 7312, עמ' 9086, בתאריך 1/8/2016.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה, טמרה ת.ד. 377, טלפון: - 04-9868670 ובמשרדי הועדה 
המחוזית, מחוז צפון, נצרת עילית ת.ד. 595 טלפון: 04-6508508., 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 

האמורים פתוחים לקהל. 

עציון כוכבי  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה שפלת הגליל  

מחוז הדרום

 מרחב תכנון מקומי אילת

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
602-0485284

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובמשרדי  ב"ש  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  אילת  המקומית   הועדה 
מס'  תכנית  הוראות  כל  חלות  זו  תכנית  על   602-0485284 
זו.  בתכנית  הכלולים  השינויים  למעט  ו–214/03/2  2/מק/417 

גרסת התכנית: הוראות  17 תשריט 3_

שטח התכנית: 2.975 דונם.
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מיקום: 
מגרש 357 רובע 6

עיקרי הוראות התכנית: 
בסמכות  עיקרי.  לשטח  מ"ר   50 של  בנייה  זכויות  תוספת   .1

מקומית ע"פי סעיף 62 א)א( 16 )א()2(.
מצב מאושר: 180 מ"ר עיקרי. 20 מ"ר שטח שירות. 30 מ"ר   .2
שטח שירות לחניה- מתכנית2/מק/417 , מצב מוצע : 230 

מ"ר שטח עיקרי .

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך25.5.17 
בתאריך   6687 עמוד  התשע"ו   7524 מס'  הפרסומים  ובילקוט 

.12.62017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08  6367114/5- טל:   ,88000 אילת   14 ת.ד.   , ובנייה 
באר-   ,68 ת.ד.   4 התקווה  ברח'  דרום  מחוז  המחוזית  הועדה 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   08  6263820- טל:   ,84100 שבע 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 מרחב תכנון מקומי אילת 

  הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
602-0469627

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0469627 
כל  על   ,32/102/03/2 מס'  מפורטת  לתכנית  כפופה  זו  תכנית 
הוראותיה , למעט השינויים הכלולים בתכנית זו. גרסת הוראות 

תכנית : __15__ גרסת תשריט : __7___

המבקש: _יעקב בן זקן – חב' בר גיל בע"מ._

שטח התכנית: _18.146_דונם_.

מיקום: _
שד' התמרים 12 אילת. 

גושים וחלקות:
גוש 40002 חלק מחלקות 80 ו – 65, מגרש 302

עיקרי הוראות התכנית:
מסחר  לשימוש  תחבורה  משימוש  עיקרי  שטח  העברת    )1

מתחת לכניסה הקובעת על פי סעיף 62 א)א(9.
לכניסה הקובעת  תוספת שטח שירות של למסחר מתחת    )2

על פי סעיף 62 א)א(15.
תוספת שטח שירות לחניה מתחת לכניסה הקובעת על פי    )3

סעיף 62 א)א(15.
פי  על  חניה.  לצורכי  קרקעית  תת  חלקית  קומה  תוספת    )4

סעיף 62 א)א(4א'. 

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 28/4/17, 
ובילקוט הפרסומים 7506, התשע"ז, עמ' 6046, בתאריך 15/5/17.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובמשרדי   08  6367114/5- טל:   ,88000 אילת   14 ת.ד.   , ובנייה 
באר-   ,68 ת.ד.   4 התקווה  ברח'  דרום  מחוז  המחוזית  הועדה 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  וכל   08  6263820- טל:   ,84100 שבע 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

משה אלמקייס  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה אילת  

בעיתונות  פורסמה   1965 התשכ"ה  והבנייה  התכנון  לחוק 
בתאריך _08/08/17_ ובילקוט פרסומים מס' _7563__עמוד 8417_

בתאריך 08/08/2017

 ב. הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
602-0510156

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 89 , לחוק התכנון והבנייה, 
ובמשרדי  ב"ש  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מס'  המפורטת  התכנית  מופקדת  אילת  המקומית  הועדה 
תכנית  הוראות  כל  חלות  זו  תכנית  על  מחדש,   602-0510156
מס'_214/03/2 ,2/מק/417 למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקש: __דוד חי___

שטח התכנית: 0.470 דונם

מקום:
דרך הבשמים 81,מגרש 250,

גושים וחלקות:
גוש40129 ,חלקה 36 , שכ' שחמון ,רובע 6,אילת

עיקרי הוראות התכנית :
מגרש  עם  בגבול  מכונות  וחדר  לבריכה  בניין  קו  שינוי    .1

שכן- ל- 1 מ' , מותר 2 מ' . לפי סעיף 62א)א(4.
תוספת זכויות בנייה של 50 מ"ר לשטח עיקרי:   .2

מותר 180 מ"ר , מוצע 230 מ"ר . לפי סעיף 62א)א(16)א()2(  
מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין 0. לפי    .3

סעיף 62א)א(4.
שינוי מפלס ה- 0.00 : מאושר +64.00 , מוצע +65.00 . לפי    .4

סעיף 62א)א(5.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית , בימים ובשעות שהמשרדים 
האמורים פתוחים לקהל. כל המעוניין בקרקע , בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית , וכן כל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק , רשאי להגיש התנגדות תוך 
60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים , למשרדי הועדה מקומית אילת. כתובת- רח' חטיבת 
ההתנגדות  העתק   .08-6367114 טלפון:  אילת  ת.ד.14   , הנגב 
רח'   - כתובת  מחוז הדרום.  הועדה המחוזית  יומצא למשרדי 

התקווה 4, ת.ד. 68 באר- שבע 84100 טלפון: 08-6263820

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  לא תתקבל  לתכנית  התנגדות 
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
עבודתו(,  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

תשמ"ט - 1989.

 מרחב תכנון מקומי אילת

  הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס' 
602-0463281

נמסרת בזה הודעה , בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0463281 
תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' 214/03/2 , 2/מק/417 על 

כל הוראותיה , למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.

המבקש: גל דובב

שטח התכנית: 0.542 דונם
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המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / במ / 6 / 1 שינוי
5 / במ / 6 / 6 שינוי

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, רחוב: זהרי מיכאל מס': 32 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38396 מחלקה: 27 עד: 27 שלם

 גוש: 38396 מחלקה: 218 עד: 218 חלקי

מטרת התכנית: 
 שינוי לתוכניות מס' 5/במ/6/6, 5/במ/1/6 במגרש מס' 546B חד 

– משפחתי עם קיר משותף באזור מגורים א' על ידי: 
141 מ"ר ל205מ"ר לפי סעיף  בנייה מסה"כ-  זכויות  1. הגדלת 

62א)א()1(1)א( כמפורט להלן: 
שטחים עיקריים-מ-120מ"ר ל-160מ"ר    -

שטחי שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת-מ-21 מ"ר    -
מחסן-8מ"ר,  מ"ר,   20 רכב-  סככת  )עבור  מ"ר  ל–45 

ממ"ד - 12מ"ר, גגון - 5מ"ר.( 
הגדלת תכסית קרקע מרבית לפי סעיף 62א)א()9(    .2

שינוי בינוי סטנדרטי לפי סעיף 62א)א()5(.    .3

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
בכל  או  בבניין   , בקרקע  מעונין  כל  לקהל,  פתוחים  האמורים 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית , וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

בגין 1 ת.ד. 15 באר – שבע, טל' : 6463656 : 08

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  לא  תתקבל,  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
עבודתו(,  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי 

תשמ"ט-1989 .

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0177055
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0177055 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
שינוי 5 / במ / 73 
שינוי 5/במ/3/73

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
 ישוב: באר שבע

 כתובת: אקצין בנימין 11 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38132 מחלקה: 18 עד: 18 חלקי

גוש: 38132 מחלקה: 108 עד: 108 שלם 
גוש: 38132 מחלקה: 109 עד: 109 חלקי    

מטרת התכנית: 
5/במ/73  5/במ/3/73,  5/במ/3/73)9(,  מס'  לתוכניות  שינוי 
B169, חד משפחתי עם קיר משותף ברח'  במגרש מגורים מס' 

אקצין בנימין 11, שכונה ו', על ידי: 
הגדלת זכויות בנייה מסה"כ 158 מ"ר ל- 220 מ"ר לפי סעיף    .1

62א)א1()1()א()1(  כמפורט להלן: 

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס': 605-0492918
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0492918 

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
5 / במ / 63 שינוי, 5/במ/1/6, שינוי 5/במ/4/63

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, רחוב: הצנחנים מס': מגרש 322 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38312 מחלקה: 29 עד: 29 שלם

גוש: 38312 מחלקה: 30 עד: 30 שלם 
גוש: 38312 מחלקה: 34 עד: 34 חלקי

גוש: 38313 מחלקה: 57 עד: 57 חלקי    

מטרת התכנית: 
חד  מגורים  במגרש  5/במ/4/63  5/במ/63,  מס'  לתכניות  שינוי 
בקע,  נחל  ברח' הצנחנים, שכ'   322 מס'  ביתך"  "בנה  משפחתי 

על ידי: 
איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים לפי סעיף 62א)א(1.    .1

הגדלת מס' יח"ד מ- 1 ל-2 יח"ד לפי סעיף 62א )א( )8(.    .2
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה מ- ל- מ"ר לפי סעיף    .3

62א)א1()1()א()1( כמפורט להלן: 
)203 מ"ר לכל  למטרה עיקרית מ–282 מ"ר ל–406 מ"ר  א.  

מגרש(. 
למטרת שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת מ-44 מ"ר  ב.  
ל- 100 מ"ר )50 מ"ר לכל מגרש, עבור- ממ"ד 12 מ"ר, 
למפלס  מ"ר(, מתחת  חנייה-30  סככת  מ"ר,   8 מחסן- 
הכניסה הקובעת מ- 62.6 מ"ר ל- 120 מ"ר )60 מ"ר לכל 

מגרש עבור מרתף(. 
שינוי וקביעת קווי בנין לפי סעיף 62א )א( )4(.    .4

שינוי הוראות בדבר בינוי לפי סעיף 62א )א( )5(.    .5
קביעת תכסית קרקע מרבית של 60% לפי סעיף 62א )א( )9(.    .6

שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעונין  כל 
, בבניין או בכל  , כל מעונין בקרקע  האמורים פתוחים לקהל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית , וכן 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים 
בעיתונים, למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה. כיכר מנחם 

בגין 1 ת.ד. 15 באר – שבע, טל' : 6463656 : 08

הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  לא  תתקבל,  לא  לתכנית  התנגדות 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב 
והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן 
 ,) עבודתו  וסדרי  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  סדרי   (

תשמ"ט – 1989 .

 מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית מס': 605-0521591
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, 
ובנייה,  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית 

מס' 605-0521591 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, כתובת: רח' חז"ל 99 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38071 מחלקה: 34 עד: 34 שלם

גוש: 38071 מחלקה: 101 עד: 101 חלקי

מטרת התכנית: 
 שינויים במגרש מגורים המיועד לבניית קוטג'ים טוריים ברח' 

חז"ל 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99 שכונה ב': 
62א)א1()1()א()1(  סעיף  לפי  בנייה  זכויות  סה"כ  הגדלת    .1
לבית  185 מ"ר  140 מ"ר ל-  עבור הגדלת שטח עיקרי מ- 

מס' 99 בלבד. 
קביעת קווי בניין לפי סעיף 62א)א()4(.    .2

הרחבת דרך לפי סעיף 62א)א()2(.   .3
שינוי בגובה המבנה מ–7.5 מ' ל–8.5 מ' לפי סעיף 62א)א()4א(.    .4

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8/6/2017 בילקוט פרסומים 7337, עמ' 9599, בתאריך: 08/09/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15, באר – שבע טל:6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0341594
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0341594 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס': 
שינוי 5 / במ / 75 
שינוי 5/במ/4/75

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, כתובת: נווה מנחם )נחל עשן( רחל אמנו 39 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38167 מחלקה: 6 עד: 6 שלם

גוש: 38167 מחלקה: 79 עד: 79 חלקי

מטרת התכנית: 
 109B מס'  במגרש  5/במ/4/75  5/במ/75,  מס'  לתוכנית  שינוי   

מגורים חד משפחתי עם קיר משותף , ברח' 
 רחל אמנו 39 שכ' נווה מנחם, על ידי: 

הגדלת שטחי בנייה )סה"כ מ- 151 מ"ר ל-184.5 מ"ר( לפי    .1
סעיף 62א)א1()1()א()1( כמפורט להלן: 

שטח עיקרי מ- 130 מ"ר ל- 145 מ"ר.    -
שטח שירות מ-21 מ"ר ל-39.5 מ"ר )עבור סככת רכב -    -
15 מ"ר, ממ"ד - 15 מ"ר, מחסן- 6 מ"ר וגגון- 3.5 מ"ר( 

הגדלת תכסית קרקע ל 57.6% לפי סעיף 62א )א( )9(.    .2
שינוי וקביעת קווי בניין לפי סעיף 62א )א( )4(.    .3

קביעת מבנים להריסה לפי סעיף 62א)א()19(.    .4
שינוי בינוי סטנדרטי לפי סעיף 62א)א()5(.    .5

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
24/3/2017 בילקוט פרסומים 7437, עמ' 3055, בתאריך: 1/2/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15, באר – שבע טל:6463650 : 08 

למטרה עיקרית מ-135 מ"ר ל- 185 מ"ר.   
מ"ר,   8 מחסן  )עבור:  מ"ר  ל-35  מ"ר  מ-23  שירות  למטרת   

סככת רכב- 15 מ"ר וממ"ד 12 מ"ר( 
הגדלת תכסית קרקע מרבית ל55% לפי סעיף 62א)א()9(.    .2

שינויים בקווי בניין לפי סעיף 62א)א()4(.    .3
שינוי הבינוי הסטנדרטי לפי סעיף 62א)א()5(.    .4

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8/6/2017 בילקוט פרסומים 7484, עמ' 5069, בתאריך: 6/4/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15, באר – שבע טל:6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0233072
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965 בדבר אישור תכנית מס' 605-0233072 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
שינוי 5 / במ / 72 

שינוי 5/במ2/72 
שינוי5 / 03 / 206 / 69 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, כתובת: רודנסקי שמואל 66 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38164 מחלקה: 17 עד: 17 שלם 
גוש: 38164 מחלקה: 62 עד: 62 חלקי

מטרת התכנית: 
 שינוי לתוכניות מס' 5/במ/2/72 ו-69/206/03/5 במגרש מגורים 
חד משפחתי עם קיר משותף מס' B16, ברח' שמואל רודנסקי 66, 

נווה מנחם.  על ידי 
לפי  מ"ר  ל-201  מ"ר  מ-181  בנייה  זכויות  סה"כ  הגדלת  א.  

סעיף 62א )א1( )1( )א( )1( כמפורט לדלקמן: 
 - שטח עיקרי: מ-158 מ"ר ל-163 מ"ר. 
 - שטחי שירות: מ-23 מ"ר ל-38 מ"ר. 

קביעת קווי בניין עבור מבני שירות בהתאם לסעיף 62א)א( )4(.  ב.  
שינוי הבינוי הסטנדרטי ע"י שימוש בחלל הגג לפי סעיף  ג.  

62א )א( )5(. 

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
8/9/2016, בילקוט פרסומים 7337, עמ' 9598, בתאריך: 8/9/2016

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15, באר – שבע טל:6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0299313
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מס' 605-0299313 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס': 
שינוי 5 / 03 / 169 / 14 
שינוי 5 / 03 / 169 / 9 
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הכניסה  ממפלס  לממ"ד  המיועד  שרות  שטח  העברת    .2
הקובעת למתחת לכניסה הקובעת, סה"כ 87 מ"ר )75 מ"ר 

מרתף, 12 מ"ר ממ"ד( לפי סעיף 62א)א()9(. 
לפי  ל-39.39%  מ-37.37%  מרבית  קרקע  תכסית  הגדלת    .3

סעיף 62א)א()9(. 
קביעה ושינוי קווי בניין לפי סעיף 62א)א()4(.    .4

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
4/5/2017 בילקוט פרסומים 7455, עמ' 3872, בתאריך: 22/02/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15, באר – שבע טל:6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0430637
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה-1965 בדבר אישור תכנית מס' 605-0430637 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס': 
כפיפות 155/102/02/5, 20/128/03/5, 22/128/03/5, 3/128/03/5, 

ד/645 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
 ישוב: באר שבע

כתובת: מבצע דני 40 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38088 מחלקה: 125 עד: 125 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכנית 3/128/03/5 במגרש מס' 33, מגורים חד משפחתי, 

ברח' מבצע דני 40,שכונה ו',  ע"י: 
הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ–232 מ"ר ל–350 מ"ר לפי סעיף    .1

62א )א1( )1( )א( )1(. 
שטח עיקרי: מ–196 מ"ר )40% משטח המגרש( ל–245 מ"ר.    -
קביעת שטחי שרות מ–36 ל–105 מ"ר. עבור: מקלט )ע"פ    -
היתר קיים( - 13 מ"ר, גגון - 4 מ"ר, חניה - 15 מ"ר, 

מחסן - 8 מ"ר, אחסון בקומת עמודים - 65 מ"ר. 
קביעת קווי בניין לפי סעיף 62א)א(4.    .2

קביעת תכסית מרבית של 40% לפי סעיף 62א )א( )9(.    .3

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
15/06/2017 בילקוט פרסומים :  מס':דף 7090, י.פ: 7532  בתאריך: 

27/06/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15, באר – שבע טל:6463650 : 08 

טל אל-על  
יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ובנייה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

הודעה בדבר אישור תוכנית מס' 633-0469445
שם תכנית: שינויים במגרש 61 - קיבוץ זיקים

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 633-0469445.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0369884
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965 בדבר אישור תכנית מס' 605-0369884 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
שינוי 5/192/03/5, 5/מק/2287

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע,  כתובת: רח' ניב דוד 3 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38146 מחלקה: 20 עד: 20 חלקי

גוש: 38191 מחלקה: 7 עד: 7 שלם
גוש: 38191 מחלקה: 19 עד: 19 חלקי

מטרת התכנית: 
שינוי לתוכניות מס' 5/מק/2287 ו-5/192/03/5 במגרש מגורים 

מיוחד מס' 145 ברח' ניב דוד 3/5, שכ' נווה זאב, על ידי: 
הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ- 9350 מ"ר ל- 9483 מ"ר לפי    .1

סעיף 62א )א1( )1( )א( )1(. 
שטח עיקרי: מ- 6500 מ"ר ל- 6,633 מ"ר.    -

)הוספת 23 מ"ר למטרה עיקרית לדירה מס' 3 בקומה   
השנייה בבניין מס' 3 כניסה א. הוספת 110 מ"ר למטרה 
עיקרית לדירה מס' 5 בקומה השלישית בבניין מס' 3 

כניסה א(. 
שטחי שרות: ללא שינוי.    -

שינוי הבינוי הסטנדרטי לפי סעיף 62א )א()5(.   .2

בתאריך:  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25/5/2017 בילקוט פרסומים 7515, עמ' 6337, בתאריך: 1/6/2017

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה ככר מנחם בגין 2 ת.ד.15 באר – שבע טל:6463650 : 08 

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0411181
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 

תשכ"ה – 1965 בדבר אישור תכנית מס' 605-0411181 

המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' : 
שינוי 5 / במ / 198 

השטחים הכלולים בתכנית ומקום: 
ישוב: באר שבע, כתובת: שכ' נווה זאב רח' עיט 11 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 38269 מחלקה: 38 עד: 38 שלם

גוש: 38269 מחלקה: 122 עד: 122 חלקי

מטרת התכנית: 
משפחתי  חד  מגורים  במגרש  5/במ/198  מס'  לתוכניות  שינוי 

"בנה ביתך" מס' 226, ברח' העיט 1 11,שכ' נווה זאב, ע"י: 
לפי  מ"ר  ל-382  מ"ר   310 מסה"כ-  בנייה  זכויות  הגדלת    .1

סעיף 62א)א()1(1)א(. 
עבור שטחים עיקריים מ-200 מ"ר ל-245 מ"ר .    -

עבור שטחי שרות מעל מפלס הכניסה הקובעת מ-35    -
מ"ר ל- 50 מ"ר )30 מ"ר חניה מקורה, 10 מ"ר בליטות 

ארכיטקטוניות, 10 מ"ר מחסן (. 
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גוש: 100220 חלקי חלקות: 2
גוש: 100445 חלקות במלואן: 67, 68, 78

גוש: 100446 חלקי חלקות: 97, 102

מטרת התוכנית: 
למגרשים  על חשבון השצ"פ הצמוד   1,25,29 מגרשים  הרחבת 
 7-11 מנגרשים   11 בשכונה  לשצ"פ  חלופי  שטח  ומתן  הנ"ל 

בלקיה

עיקרי הוראות התכנית: 
 6 בשכ'  א',שצ"פ  למגורים  לשטח  שצ"פ  בין  שטחים  החלפת 
הצמוד למגרשים 1,25,29לבין שטח המגורים בשכ' 11 מגרשים 

.7-11
סעיף 62א)א()1( איחוד וחלוקה והחלפת שטחים.

סעיף 62א)א( סעיף קטן 4 קביעת קוי בנין.
סעיף 62א)א(סעיף קטן 8 קביעת מס' יח"ד .

סעיף 62א)א( סעיף קטן 19 זכות מעבר.
תכנית  פי  על  יהיו  הבנייה  והוראות  השימושים,התלויות  כל 

מס': 652-0197541

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  ראשי  המעוניין  כל 
מינהל התכנון  או באתר  המשרדים האמורים פתוחים לקהל, 
בכתובת: www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל 
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל 
100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך  הזכאי לכך ע"פ סעיף 
60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 
נגב  ובנייה  לתכנון  המרחבית  הועדה  למשרדי  בעיתונים, 
 מזרחי, רחוב קק"ל 139 בית ידיעות אחרונות באר שבע טלפון: 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .08-6230966
שבע  באר   4 התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  כתובת:  המחוזית 

טלפון: 08-6263791(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

 מרחב תכנון מקומי נגב מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 
652-0447789

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, 
תשכ"ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 652-0447789 
- שינוי קווי בנין מגרש 224 שכ' 2 ערערה בנגב. גרסת הוראות 

6 , תשריט 8.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 41/311/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: ערערה בנגב

שכ' 2 מגרש 224, ערערה בנגב

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100084 חלקות במלואן: 59
גוש: 100084 חלקי חלקות: 129

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי קוי בנין עפ"י מצב הבנייה הקיים בפועל בשטח כמסומן 

בתשריט מצב מוצע הכל על פי סעיף קטן 62א)א(4.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 6/120/03/6

כפיפות 6/מק/2177
ללא שינוי 6/מק/2113

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: חוף אשקלון

ישוב: זיקים

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 2832 חלקי חלקות: 2

מטרות התכנית: 
ת"ק  שירות  ושטח  עיקריים  בשטחים  בנייה  זכויות  תוספת 

במגרש 61, ביעוד מגורים, בקיבוץ זיקים. 

עיקרי הוראות התכנית: 
הוספת מרתף וקביעת זכויות בנייה , שטחי שירות, מתחת  א.  

לקרקע, בשטח של 95 מ"ר. עפ"י סעיף 62א' )א'( )15( 
הוספת זכויות בנייה מעל הקרקע, שטחים עיקריים בשטח  ב.  

של 43 מ"ר - עפ"י סעיף 62א' )א'( )17( 
 ,)19( )א(  62א'  - עפ"י סעיף  קיימת במרתף  בנייה  אטימת  ג.  

בשטח כולל של 121.6 מ"ר 
אנגלית-  וחצר  מרתף  גובה  לעניין  בינוי  הוראות  הוספת  ד.  

עפ"י סעיף 62א')5(
שינוי הוראות בינוי לעניין גובה מבנה- עפ"י סעיף 62א')א( ה.  

)4()א(, 8.5 מ' במקום 7 מ'.

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2/4/2017 ובילקוט פרסומים 7495, עמ' 5582, בתאריך 4/5/2017.

לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ובנייה "חוף אשקלון" ובמשרדי הועדה המחוזית. נוסח הפרסום 
לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת 
לעיין  רשאי  המעוניין  כל   ,http://www.hof-ashkelon.org.il

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.  

יאיר פרג'ון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ובנייה חוף אשקלון  

 מרחב תכנון מרחבי נגב מזרחי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
652-0231845

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מזרחי,  נגב 
מגרשים   -  652-0231845 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  דרום, 
1,25,29 שכ' 6 ומגרשים 7-11 שכ' 11 לקיה. גרסת הוראות 15, 

תשריט 14.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
כפיפות 652-0197541

כפיפות 409/03/7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: לקייה

 שכ' 6 ,25,29 1, לקייה 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100217 חלקי חלקות: 999
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בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 54751-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מזון העתיד בע"מ, ח"פ 51-260088-3,

הורנשטיין נ'  עו"ד  ב"כ  ע"י  החברה,  עובדי   והמבקשים: 
ו/או ג' הורנשטיין ו/או ש"א הורנשטיין, מרח' אבן גבירול 121, 
ת"ד 22242, תל אביב 61222, טל' 03-5220010, פקס' 03-5270519.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 25.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

23.11.2017 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 13.00 

ביום 15.11.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אלון הורנשטיין, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 34303-04-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת סופה מערכות בע"מ, ח"פ 51-460229-1,

והמבקש: אנדריי פינצ'וקוב, ע"י ב"כ עו"ד יובל גוטר, מרח' 
פקס'   ,052-5764747  ,08-9999216 טל'  שבע,  באר   ,28 רגר  שד' 

.077-5616311

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

19.11.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.2.11.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות 14 ימים קודם למועד 

הדיון.

יובל גוטר, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
17/2/2017 ובילקוט פרסומים 7424, עמ' 2409, בתאריך 15/1/2017. 

נמצאת: במשרדי הועדה המרחבית לתכנון  התכנית האמורה 
ובנייה נגב מזרחי, כתובת: רחוב קק"ל 139 בית ידיעות אחרונות 
באר שבע טלפון: 08-6230966. ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז 
דרום, כתובת: קריית הממשלה, רח' התקווה 4 באר שבע טלפון: 
מינהל  באתר  גם  התוכנית  במסמכי  לעיין  ניתן   .08-6263791
התכנון בכתובת: www.iplan.gov.il, כל המעוניין רשאי לעיין 

בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 

דוד בונפלד  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נגב מזרחי  

מרחב תכנון מקומי נגב מערבי

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 
651-0505826

והבנייה,  לחוק התכנון   89 לסעיף  בזו הודעה בהתאם  נמסרת 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
מחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  ובמשרדי  מערבי,  נגב 
איחוד   -  651-0505826 מס'  מפורטת  תכנית  מופקדת  דרום, 
הוראות  גרסה  מס'  אשכול.  חינוך  בקריית  מגרשים  וחלוקת 

תכנית: 13

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
שינוי 651-0303271

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
רשות מקומית: אשכול 

קריית חינוך במ.א אשכול 

גושים/ חלקות לתכנית: 
גוש: 100319 חלקי חלקות: 3, 7, 19

עיקרי הוראות התכנית: 
שינוי גבולות תאי שטח מבלי לשנות זכויות, מגבלות וייעודי 

קרקע והוספת הנחיית בינוי ופיתוח.

שבהם  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים 
ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
ובנייה נגב מערבי, מ.א מרחבים צומת גילת ד.נ. הנגב 8410000 
הועדה  יומצא למשרדי  08-6899696.העתק ההתנגדות  טלפון: 
שבע  באר   4 התקווה  רח'  הממשלה,  קריית  כתובת:  המחוזית 

טלפון: 08-6263791(. 

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

תשמ"ט - 1989. 

אלי ברונשטיין  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ובנייה נגב מערבי  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 38740-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת א.י. ניהול בתי קפה בשרונים בע"מ, 
ח"פ 51-419806-8,

והמבקש: עובד החברה, שרון טן זוארץ, ע"י ב"כ עו"ד רונן 
גריסרו, מרח' כנרת 5 )מגדל ב.ס.ר 3, קומה 4(, בני ברק 5126237, 

טל' 03-6174024, פקס' 03-5705008.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.11.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.11.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 12.11.2017.

רונן גריסרו, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 39599-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת די.אף.אי בע"מ, ח"פ 51-483501-6,

מדרך  רבין,  סביר  עו"ד  ב"כ  ע"י  זמיר,  יהודה  והמבקש: 
מנחם בגין 11, רמת גן.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.11.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.19.11.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

סביר רבין, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 49455-06-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  פיננסי  ניהול  טסק  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-433369-9

והמבקש: גד שטטמן, ע"י ב"כ עו"ד ראובן וייס, מרח' ברקת 
6, ת"ד 394, קדומים 44856700.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 21.6.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.11.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   9.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.10.11.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

ראובן וייס, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 34138-07-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ 51-480172-9,  בע"מ,  פרוג'קט  ג'ק  חברת  פירוק  ובעניין 
מרח' הירקון 25, בני ברק 5120413.

3. עיסא מוסא.  2. מנגד טאהא.  יוסי עייני.   .1 והמבקשים: 
דין  5. בדיר עבדאל מונעם, כולם ע"י ב"כ עורכי  לוי.  4. דרור 
ממשרד עורכי דין אביחי נ' ורדי, דרך בן גוריון 2, מגדל ב.ס.ר. 1, 

רמת גן, טל' 03-7526633, פקס' 03-7526888.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 16.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

21.11.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 1.11.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

יוסף חן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  
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בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 56677-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  נושה  י.ט.  סטייליס  חברת  פירוק   ובעניין 
51-545675-4, מרח' הרותם 4, חולון,

והמבקשים: מרים מזרחי ואח', ע"י ב"כ עו"ד איתן פישמן, 
מרח' נירים 3, תל אביב 67060, טל' 03-6880303, פקס' 03-6880010.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 26.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

29.11.2017 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימים 

לפני תאריך הדיון בבקשה.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

איתן פישמן, עו"ד  
בא כוח המבקשים  

בבית המשפט המחוזי מרכז
פש"ר 33144-02-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

בע"מ,  ופיתוח  לבניין  חברה  איילה  חברת  פירוק  ובעניין 
ח"פ 51-154101-3,

עו"ד  ב"כ  ע"י  אלסעוד,  אבו  עומר  מואייד  והמבקש: 
 ג'בארה אמיר, ת"ד 808, טייבה המשולש, טל' 09-7992222, פקס'

.09-7992201

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 15.2.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

20.11.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   8.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.6.11.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אמיר ג'בארה, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 40241-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת "מדיום" חב' לתעשיות גרפיות בע"מ, 
ח"פ 51-136352-5,

מרח'  פראתי,  אבי  עו"ד  ב"כ  ע"י  שעוני,  תומר  והמבקש: 
כנרת 5 )מגדל ב.ס.ר 3, קומה 13(, בני ברק 5126237.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 17.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.11.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום 19.11.2017.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אבי פראתי, עו"ד  
בא כוח המבקש  

בבית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו
פר"ק 50407-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק חברת VINTO LIMITED, מס' 175208,

והמבקש: אהוד כהן, ע"י ב"כ עו"ד גדיאל בלושטיין מעמר 
רייטר ז'אן שוטוביץ ושות', דרך ששת הימים 30, בני ברק, טל' 

03-6019601, פקס' 03-6019602.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

26.11.2017 בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.00 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.11.11.2017

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

גדיאל בלושטיין, עו"ד  
בא כוח המבקש  
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בבית המשפט המחוזי בנצרת
פר"ק 23229-09-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ח"פ בע"מ,  ואטורי  ניסים  אלונים  חברת  פירוק   ובעניין 
,51-486963-5

והמבקש: עו"ד דוד הרשקוביץ, בתפקידו כמנהל המיוחד 
לנכסי החייב ניסים ואטורי, מרח' העמל 11, ת"ד 11720, ראש 

העין 48092, טל' 03-9016033, פקס' 03-9016044.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 14.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  החברה  את  לפרק  בנצרת  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

28.11.2017 בשעה 10.30.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

דוד הרשקוביץ, עו"ד, המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
פר"ק 60439-07-17

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

2012 בע"מ, ח"פ א.ב. שירותי בקרה  פירוק חברת   ובעניין 
,51-471074-8

והמבקשים: עובדי החברה, אשל אנזור ואחרים, ע"י ב"כ 
עו"ד נורה גוטלייב, ממשרד גוטלייב נורה, עורכי דין ונוטריון, 

רח' הרצל 91, בניין בית עציון, קומה 4, באר שבע.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 28.7.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

16.11.2017 בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

בדואר,  לשלחה  או  למבקשים,  למסור  יש  ההודעה  את 
באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 12.00 

ביום 29.10.2017.

המבקשים,  ימסרו  זאת,  שיבקש  למשתתף  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

נורה גוטלייב, עו"ד  
באת כוח המבקשים  

בבית משפט המחוזי מרכז
פר"ק 7571-09-17

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

כולם  כולם,  בשביל  אחד   - בנינו  עמותת  פירוק  ובעניין 
בשביל אחד, ע"ר 58-056592-7,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.9.2017 הוגשה בקשה לבית 
וכי  לעיל,  הנזכרת  העמותה  את  לפרק  מרכז  המחוזי  המשפט 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

6.11.2017, בשעה 8.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.24.10.2017

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 24.10.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
            מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

רשות התאגידים  

בבית משפט המחוזי בנצרת
פר"ק 50286-04-17

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת ריבאט אלקודס, ע"ר 58-059592-4,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד מירית כנרי, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 30.4.2017 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בנצרת לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

7.11.2017, בשעה 11.30.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
לאחר  שלו,  הדין  עורך  באמצעות  או  בעצמו  אם  הבירור, 

שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.25.10.2017

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 25.10.2017.

מירית כנרי, עו"ד  
            מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

רשות התאגידים  
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אוונטאדג' פתרונות בע"מ
)ח"פ 51-414311-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 26.11.2017, בשעה 10.00, במשרד המפרק, אדם-

לביא ושות', עורכי דין, רח' ברקת 6, פתח תקווה, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

דן אדם, עו"ד, מפרק  

אדי ארת' בע"מ
)ח"פ 51-327244-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.11.2017, בשעה 16.00, במשרדי המפרקת, קיבוץ 
המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  השרון,  משמר 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יעל הדר זימן, עו"ד, מפרקת  

גיום רחובות בע"מ
)ח"פ 51-238015-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 28.11.2017, בשעה 19.00, אצל המפרק, רח' הירדן 
12, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אבשלום צומן, מפרק  

נווה פארמה )א.פ( בע"מ
)ח"פ 51-346357-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
12.00, במשרדי המפרק,  29.11.2017, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
רח' עמל 48, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יורם גרוס, מפרק  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה

טריזק-טק בע"מ
)ח"פ 51-495340-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אביעד קליג', ממושב 

יעד, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אביעד קליג', עו"ד, מפרק

סויל-נט בע"מ
)ח"פ 51-362447-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יהודה כהן, מרח' שד' 

דואני 49, יבנה, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

יהודה כהן, עו"ד, מפרק

טוקוורט בע"מ
)ח"פ 51-545060-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27.9.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  דובב,  אשר  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את   לפרק 

ויצמן 4, תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים 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
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החברה הישראלית החדשה לייזום ובניה בע"מ
)ח"פ 51-439123-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,19.00 בשעה   ,10.12.2017 ביום  תתכנס 
פנחס רוטנברג 17, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חן גינון-כהן, עו"ד, מפרקת  

טנפור ישראל - מידע לויני בע"מ
)ח"פ 51-203600-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,10.00 בשעה   ,24.12.2017 ביום   תתכנס 
גונן 15, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שמואל רוזנר, עו"ד, מפרק  

שמואל אשל יעוץ וליווי עסקי בע"מ
)ח"פ 51-437843-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 25.12.2017, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' 
סופי של המפרק, המראה  דוח  חיפה, לשם הגשת   ,3 הבנקים 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גדעון ברקסמאיר, עו"ד, מפרק  

פלייפול שרק בע"מ
)ח"פ 51-472880-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
 ,10.00 בשעה  זו,  הודעה  פרסום  מיום  ימים   30 לאחר  תתכנס 
לשם  פיתוח,  הרצליה   ,3 קומה   ,3 שנקר  רח'  המפרק,  במשרדי 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

עודד כץ, מפרק  

מגבלט בע"מ
)ח"פ 51-053913-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
הנ"ל תתכנס ביום 30.11.2017, בשעה 17.00, במשרדי אלקטרה 
מוצרי צריכה )1951( בע"מ, רח' יוסף ספיר 1, ראשון לציון,  לשם 
כיצד התנהל הפירוק  סופי של המפרקת, המראה  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה.

נועה מזרחי, עו"ד, מפרקת  

ש.א.י. מועדונים בע"מ
)ח"פ 51-239820-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 1.12.2017, בשעה 10.00, אצל רו"ח רודד ריינגולד, 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  גן,  רמת   ,12 היצירה  רח' 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוברט שצן, מפרק  

לאב אייט בע"מ
)ח"פ 51-551441-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברה  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המפרק,  במשרדי   ,17.00 בשעה   ,3.12.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
רח' מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעד סלם, מפרק  

מגהפורט טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-396241-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
12.00, במשרדי המפרק, מרכז  תתכנס ביום 10.12.2017, בשעה 
28, תל אביב, לשם הגשת  3, הבניין המשולש, קומה  עזריאלי 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

ישראל ברגר, עו"ד, מפרק  
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מון אמור בע"מ
)ח"פ 51-537760-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
תתכנס ביום 19.11.2017, בשעה 9.00, אצל המפרקת, רח' ויתקין 
16, רמת השרון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

רוית ישראל, מפרקת  

מיזוארי )אחזקות( בע"מ
)ח"פ 51-334740-1(

לוטי )2001( בע"מ
)ח"פ 51-316350-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2017, התקבלה החלטה 
ולמנות את עפר להב, מרח' שמעון  לפרק את החברות מרצון 

התרסי 12, תל אביב, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עפר להב, מפרק

מיזוארי )אחזקות( בע"מ
)ח"פ 51-334740-1(

לוטי )2001( בע"מ
)ח"פ 51-316350-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
רח'  המפרק,  אצל   ,9.00 בשעה   ,19.11.2017 ביום  תתכנס  הנ"ל 
שמעון התרסי 12, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

עפר להב, מפרק  

פידה ג'י.טי.איי.אי. בע"מ
)ח"פ 51-358383-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.9.2017, התקבלה החלטה 
גולן,  רובינס  שירי  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מרח' כנרת 5, בני ברק, טל' 073-7428886, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

שירי רובינס גולן, עו"ד, מפרקת

פידה ג'י.טי.איי.אי. בע"מ
)ח"פ 51-358383-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרקת,  במשרד   ,12.00 בשעה   ,12.12.2017 ביום  תתכנס 
כנרת 5, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה 
כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט 

כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

שירי רובינס גולן, עו"ד, מפרקת  

מון אמור בע"מ
)ח"פ 51-537760-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 3.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רוית ישראל, מרח' ויתקין 

16, רמת השרון, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

רוית ישראל, מפרקת
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איר טו נט בע"מ
)ח"פ 51-318406-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 26.12.2016, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את נפתלי מייזלר, מרח' דניאל 

ליפשיץ 73, פתח תקווה, טל' 050-5510712, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

נפתלי מייזלר, מפרק

איר טו נט בע"מ
)ח"פ 51-318406-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
דרך  רח'  המפרק,  אצל   ,12.00 בשעה   ,30.11.2017 ביום  תתכנס 
העצמאות 43, קומה 2, יהוד, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

נפתלי מייזלר, מפרק  

יולאפ בע"מ
)ח"פ 51-514263-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ"ל 
רח'  המפרק,  במשרד   ,11.30 בשעה   ,19.11.2017 ביום  תתכנס 
ז'בוטינסקי 7, מגדל משה אביב )קומה 44(, רמת גן, לשם הגשת 
דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה.

אורי דניאל, עו"ד, מפרק  

דפוס אומנות בע"מ
)ח"פ 51-028897-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

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

פליפי בע"מ
)ח"פ 51-347313-2(

בר מסעדה הרצליה 2004 בע"מ
)ח"פ 51-351180-8(

מרחב ירקון בע"מ
)ח"פ 51-461343-9(

לנסקי - מגדל שלום בע"מ
)ח"פ 51-337808-3(

מחלבות רוטשילד )2012( בע"מ
)ח"פ 51-473427-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברות הנ"ל, שהתכנסה ביום 11.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברות מרצון ולמנות את דוד טור, משד' רוטשילד 

2, תל אביב, למפרק החברות.

את  יגיש  הנ"ל  החברות  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   21 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו, 

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל.

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

דוד טור, מפרק

פליפי בע"מ
)ח"פ 51-347313-2(

בר מסעדה הרצליה 2004 בע"מ
)ח"פ 51-351180-8(

מרחב ירקון בע"מ
)ח"פ 51-461343-9(

לנסקי - מגדל שלום בע"מ
)ח"פ 51-337808-3(

מחלבות רוטשילד )2012( בע"מ
)ח"פ 51-473427-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות 
החברות  של  סופית  אסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
שד'  9.00, אצל המפרק,  19.11.2017, בשעה  ביום  הנ"ל תתכנס 
המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  אביב,  תל   ,2 רוטשילד 
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברות, וכדי 

להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברות.

דוד טור, מפרק  
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את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

מנור תמרי, עו"ד, מפרק

חלקה 295 גוש 6213
)ח"פ 51-013894-4(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר סטמרי, מרח' אבן 

גבירול 68, תל אביב, למפרק החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר סטמרי, עו"ד, מפרק

נ.ע.מ. מדיקל בע"מ
)ח"פ 51-374422-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 18.9.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  הורביץ,  ניל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מעברות 6, חיפה, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ניל הורביץ, עו"ד, מפרק

פרימו אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-412138-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.9.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  פישר,  דניאל  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המרגנית 9, קדימה-צורן, למפרקת החברה.

תתכנס ביום 19.11.2017, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' פינסקר 
כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  חיפה,   ,18
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אליהו מזרחי, מפרק  

סקוואדי בע"מ
)ח"פ 51-463918-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 14.2.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, מת"ד 5805, 

הרצליה 46157, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

טל מייק, עו"ד, מפרק

קרואן - חברה לסיעוד בע"מ
)ח"פ 51-359936-5(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10.8.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  עוייד,  עלאא  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
למפרק   ,077-5071700 טל'   ,30012 אעבלין  כפר  קתולית,  כנסיה 

החברה.

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

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

עלאא עוייד, עו"ד, רו"ח, מפרק

י.ר. יחד אחזקות בע"מ
)ח"פ 51-543743-2(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.9.2017 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מנור תמרי, מרח' אבן 

גבירול 76, תל אביב, למפרק החברה.
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נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

ליאת ויגדור, עו"ד, מפרקת

בטון אחר בע"מ
)ח"פ 51-497378-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.9.2017, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אמיר סדרס, מרח' נחמה 13, 

תל אביב, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

אמיר סדרס, מפרק

ווגה-בי בע"מ
)ח"פ 51-487740-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.9.2017, התקבלה החלטה 
נץ-צנגוט,  רפי  ד"ר, עו"ד  ולמנות את  לפרק את החברה מרצון 
 ,054-5953224 טל'   ,6226005 אביב  תל   ,9 דירה   ,10 דן  בני  מרח' 

למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

ד"ר רפי נץ-צנגוט, עו"ד, מפרק

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

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

דניאל פישר, עו"ד, מפרקת

ד"ר זאב סלון בע"מ
)ח"פ 51-445684-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.9.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  כהן,  גדעון  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 
ז'בוטינסקי 33, רמת גן 5251107, טל' 03-6134244, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

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

גדעון כהן, עו"ד, מפרק

גזנגו טכנולוגיה בע"מ
)ח"פ 51-463682-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 24.9.2017, התקבלה החלטה 
מרח'  ויגדור,  ליאת  עו"ד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

ברקוביץ' 4, תל אביב 642380, למפרקת החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרקת הנ"ל.

הודעה על פתיחת תיקים במסלול הפטר

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967

בהתאם לסעיף 69י9 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-11967 )להלן - החוק(, אני מודיע על פתיחת תיקים במסלול הפטר 
כמפורט להלן:

כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

השומר 25 מאיר איבגי
חדרה

09:00קריות129991411724/12/201712/02/2018קריות

1  ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ה, עמ' 204.
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כתובתשם החייב

לשכת 
ההוצאה 

לפועל שבה 
מתנהל 

מספר התיקמסלול הפטר

מועד אחרון 
להגשת 

התנגדות לפי 
סעיף 69י11 

לחוק
תאריך 
הדיון

לשכת ההוצאה 
לפועל שבה 
מתקיים הדיון

שעת 
הערותהדיון

מוהנד 
בלאלטה

באקה אל 
גרבייה 0

10:30קריות129970213617/12/201708/02/2018קריות

 הרותם 10, יעקב ורדניק
קריית טבעון

10:30קריות29975812918/12/201715/02/2018קריות

דרך סטרומה 13, ליאור יוסף
נהריה

10:30קריות89992911625/12/201712/02/2018קריות

רמת אגוז 0817, אילן ביטון
טבריה

10:00נצרת59993609419/09/201724/01/2018נצרת

הרב מימון 25, ביטון פני
דירה 2, אשדוד

09:30ראשל"צ179994011901/01/201807/02/2018נתניה

בן אליעזר 37, פאסיק גנאדי
דירה 5, נתניה

11:30נתניה169984010601/01/201818/01/2018נתניה

שלומית 
דמרי

דרך עכו 105א, 
 דירה 1,

קריית מוצקין

10:45קריות29857107101/12/201725/02/2018קריות

קיבוץ גלויות זגורי אליעזר
653, דירה 2, 

אופקים

 10:30נתניה269987010810/01/201822/01/2018נתניה

יבנה 14, דירה 8, קטרה אלין
פתח תקווה

 09:30נתניה189997711012/01/201825/01/2018נתניה

 הרצל 223,גבריאל מור
קריית עקרון

 11:30נתניה219993410212/01/201825/01/2018נתניה

 רבי עקיבא 6,אילן מולכו
בני ברק

 10:00תל אביב019847409230/12/201706/02/2018תל אביב

שמחה סימה 
אטיאס

עין יהב 50, 
אילת

 11:00תל אביב019990311531/12/201713/03/2018תל אביב

אביבה 
קראוט

 אלמגור 11,
תל אביב

 09:00תל אביב504612071701/01/201820/03/2018תל אביב

גרנדוס 19, דוד שקד
רמת גן

 10:00תל אביב019811913701/01/201820/03/2018תל אביב

ואאל אבו 
טאלב

אבן שושן 
 אברהם 8,
תל אביב

 10:00תל אביב019750012501/01/201812/06/2018תל אביב

האגוז 16, דוד אבוטבול
רחובות

דחיית 13:00תל אביב019853009315/05/201722/11/2017תל אביב
דיון

אדוארד 
שטריקמן

שמחה הולצברג 
32, בת ים

דחיית 11:00תל אביב513831041616/05/201722/11/2017תל אביב
דיון

דחיית 10:00תל אביב019856640917/05/201722/11/2017תל אביבהחורש 4, חדרהשמעון חן
דיון

לוס אנג'לס אייל רנה
1144, אילת

 11:00תל אביב019842012702/01/201806/02/2018תל אביב

 שזר זלמן 53,איתן כהן
תל אביב

 09:00תל אביב019988613514/01/201821/03/2018תל אביב

דבורה אנגל 
דה פלנו

 הדרים 7,
כפר יונה

 10:00תל אביב513502041514/01/201821/03/2018תל אביב

                                 תומר מוסקוביץ
                              מנהל מערכת ההוצאה לפועל




