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הודעה על מינוי שופטים

מינוי

לפי חוק בית משפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה
בזה את מיכאל תמיר ,שופט של בית משפט שלום ,לרשם של
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,מיום י"א באייר התשע"ז (7
במאי .)2017
ז' בניסן התשע"ז ( 3באפריל )2017
(חמ -3-64ה)2-1
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928

בהתאם לסעיף  22לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד ,11984-אני מודיעה שנשיא המדינה מינה מתוקף
סמכותו לפי סעיף  4לחוק–יסוד :השפיטה ,2את הרשומים מטה
לשופטים ,מיום כ' בכסלו התשע"ז ( 20בדצמבר :)2016
עורך הדין שמואל מנדלבום ,לכהונת שופט של בית המשפט
המחוזי בחיפה;
השופט ערן קוטון ,לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
בחיפה;
השופט אברהים בולוס ,לכהונת שופט של בית המשפט המחוזי
בחיפה;
עורכת הדין סיגלית מצא ,לכהונת שופטת של בתי המשפט
השלום במחוז חיפה;
הרשמת הבכירה יפעת אונגר ביטון ,לכהונת שופטת של בתי
משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;
השופט דן סעדון ,לכהונת שופט של בתי משפט השלום במחוז
תל–אביב-יפו;
השופטת רונה פרסון ,לכהונת שופטת של בתי משפט השלום
במחוז חיפה;
עורך הדין יהודה (אודי) הקר ,לכהונת שופט של בתי משפט
השלום במחוז תל–אביב-יפו;
השופט אלכס אחטר ,לכהונת שופט של בתי משפט השלום
במחוז חיפה;
עורכת הדין ליעד סחייק שגב ,לכהונת שופטת של בתי משפט
השלום במחוז תל–אביב-יפו;
הרשמת הבכירה איילת הרץ טופז אחיעזר ,לכהונת שופטת של
בתי משפט השלום במחוז תל–אביב-יפו;
עורכת הדין אדנקו סבחת חיימוביץ ,לכהונת שופטת של בתי
משפט השלום במחוז מרכז;
עורכת הדין אסתר טפטה-גרדי ,לכהונת שופטת של בתי משפט
לתעבורה במחוז חיפה.
כ"ז בטבת התשע"ז ( 24בינואר )2017
(חמ -3-60ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

ס"ח התשמ"ד ,עמ' .198
ס"ח התשמ"ד ,עמ' .78

מינוי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה
בזה את אברהם דן (רמי) רובין ,שופט של בית משפט שלום,
לרשם של בית המשפט המחוזי בירושלים ,מיום כ"ז בניסן
התשע"ז ( 23באפריל  )2017עד יום ז' באייר התשע"ח (22
באפריל .)2018
כ"ט באדר התשע"ז ( 27במרס )2017
(חמ -3-64ה)2-1
1

מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928
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מינוי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (84א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובאישור שרת המשפטים ,אני ממנה
בזה את יעל בלכר ,שופטת של בית משפט שלום ,לרשמת של
בית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,מיום ה' באייר התשע"ז
( 1במאי .)2017
כ"ג באדר התשע"ז ( 21במרס )2017
(חמ -3-64ה)2-1
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"א ,עמ' .928

מינוי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (10א)( )3לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את אברהם דן (רמי) רובין ,שופט של בית
משפט שלום ורשם של בית משפט מחוזי ,בהסכמתו ,לכהונה
בפועל כשופט של בית המשפט המחוזי בירושלים ,מיום כ"ז
בניסן התשע"ז ( 23באפריל  )2017עד יום ז' באייר התשע"ח (22
באפריל .)2018
כ"ט באדר התשע"ז ( 27במרס )2017
(חמ -3-60ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

מינוי
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (10א)( )3לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את יעל בלכר ,שופטת של בית משפט
שלום ורשמת של בית משפט מחוזי ,בהסכמתה ,לכהונה בפועל
כשופטת של בית המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו ,מיום ה'
באייר התשע"ז ( 1במאי  )2017עד יום י"ח באייר התשפ"א (30
באפריל .)2021
כ"ג באדר התשע"ז ( 21במרס )2017
(חמ -3-60ה)1
איילת שקד
שרת המשפטים
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשנ"ב ,עמ' .68

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

מינוי

תוקף המינוי לארבע שנים.

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (10א)( )3לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,11984-ובהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון ,אני ממנה בזה את מיכאל תמיר ,שופט של בית משפט
שלום ורשם של בית משפט מחוזי ,בהסכמתו ,לכהונה בפועל
כשופט של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד ,מיום י"א באייר
התשע"ז ( 7במאי  )2017עד יום כ"ד באייר התשפ"א ( 6במאי
.)2021
ז' בניסן התשע"ז ( 3באפריל )2017
(חמ -3-60ה)1
1

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

י' באלול התשע"ו ( 13בספטמבר )2016
(חמ -3-60ה)1
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון

מינוי ועדה בוחנת לעניין בחינה בכתב
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (40ב) לחוק לשכת עורכי הדין,
התשכ"א ,11961-אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדה
הבוחנת לעניין בחינה בכתב לפי החוק האמור:
(א) לחברים שהם שופטים ,בהסכמת נשיאת בית המשפט
העליון:
השופט יוסף אלרון  -יושב ראש

מינוי שופט עמית

השופט אברהם אליקים  -חבר

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-אנו ממנות בזה את אליהו קידר,
שופט בקצבה של בית משפט השלום ,לכהונת שופט-עמית
בבתי משפט השלום במחוז תל אביב.

השופטת מיכל הירשפלד  -חברה;
(ב) לחברים שהם עורכי דין ,בהתייעצות עם המועצה הארצית
של לשכת עורכי הדין:
אבי וסטרמן  -חבר השירות המשפטי
שירלי דיאמנט אנגלרד  -חברת השירות המשפטי

תוקף המינוי לשנתיים.

דורון תמיר  -שאינו חבר השירות המשפטי

י' באלול התשע"ו ( 13בספטמבר )2016
(חמ -3-60ה)1
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .326

עזריאל רוטמן  -שאינו חבר השירות המשפטי;
איילת שקד
שרת המשפטים

(ג) לחברים שהם חברי הסגל האקדמי של מוסדות מוכרים
להשכלה גבוהה ,בהתייעצות עם המועצה הארצית של
לשכת עורכי הדין:
גבריאל הלוי  -חבר
רביע עאסי  -חבר.

מינוי שופט עמית
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח
משולב] ,התשמ"ד ,11984-אנו ממנות בזה את שלמה איזקסון,
שופט בקצבה של בית משפט השלום ,לכהונת שופט-עמית
בבתי משפט השלום במחוז תל אביב.
תוקף המינוי לארבע שנים.

תוקף המינויים לארבע שנים ,למעט המינויים לפי סעיף (א),
שיעמדו בתוקפם עד יום ט"ו באדר התשפ"א ( 27בפברואר .)2021
כ' באייר התשע"ז ( 16במאי )2017
(חמ )3-5443
1

י' באלול התשע"ו ( 13בספטמבר )2016
(חמ -3-60ה)1
מרים נאור
נשיאת בית המשפט העליון
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .326

איילת שקד
שרת המשפטים

איילת שקד
שרת המשפטים
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשע"ו ,עמ' .662

חידוש מינוי חברה לוועדת הרישוי
איילת שקד
שרת המשפטים

מינוי שופטת עמיתה
לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב] ,התשמ"ד1984-
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 10א(א) לחוק בתי המשפט
[נוסח משולב] ,התשמ"ד ,11984-אנו ממנות בזה את עאדה
סעד ,שופטת בקצבה של בית משפט השלום ,לכהונת שופטת-
עמיתה בבתי משפט השלום במחוז צפון.
__________
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשע"ד ,עמ' .326

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה ,התשל"ב1972-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק חוקרים פרטיים ושירותי
שמירה ,התשל"ב ,11972-אני מחדשת את מינויה של זיוה קנדל
בירמן ,לחברה בוועדת הרישוי לפי הסעיף האמור.
תוקף המינוי לשלוש שנים.
ח' באייר התשע"ז ( 4במאי )2017
(חמ -3-2319ה)6-2
איילת שקד
שרת המשפטים
1
2

ס"ח התשל"ב ,עמ' .90
י"פ התשע"ד ,עמ' .5328

6653

מינוי קצינות מבחן למבוגרים

מינוי דיינים לכהונה בפועל בבתי דין רבניים אזוריים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

לפי חוק הדיינים ,התשט"ו1955-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  9לחוק הדיינים ,התשט"ו1955-
(להלן  -החוק) ,ובהסכמת השר לשירותי דת ,אני ממנה את דייני
בית הדין הרבני הגדול הרשומים להלן בטור א' ,בהסכמתם,
לכהונה בפועל בבית דין רבני אזורי הרשום לצד שמם בטור ב',
נוסף על כהונתם בבית הדין הרבני הגדול.

1

		
טור א'
		
שם הדיין

טור ב'
מקום בית הדין האזורי

		
הרב אהרון כץ

אשקלון

הרב ציון לוז-אילוז

באר שבע

הרב אברהם שינדלר

נתניה

		
הרב שלמה שפירא

נתניה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:
יפעת אילה סוסי ,מס' רישום  ,22290במחוז חיפה והצפון;
שרית קרצמן ,מס' רישום  ,28208במחוז באר שבע והדרום;
מורן גל קמחי ,מס' רישום  ,29165במחוז ירושלים.
ח' בניסן התשע"ז ( 4באפריל )2017
(חמ -3-141ה)1

1

תוקף המינוי מיום ז' באדר התשע"ז ( 5במרס  )2017עד יום
י"ג באלול התשע"ז ( 4בספטמבר .)2017
ז' באדר התשע"ז ( 5במרס )2017
(חמ -3-403ה)3

1

יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הרבני הגדול
ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ'  ;295התשע"ג ,עמ' .38

מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:
קרן לוי ,מס' רישום  ,33560במחוז תל אביב והמרכז;
תע'ריד אברהים ,מס' רישום  ,19299במחוז ירושלים;

מינוי קצינות מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:
ראנה בדארנה ,מס' רישום  ,30420במחוז תל אביב והמרכז;
אורטל סיון אלקיים ,מס' רישום  ,26875במחוז באר שבע
והדרום;
אביגיל הדס לסרי ,מס' רישום  ,32690במחוז ירושלים;
הילה רוטר ,מס' רישום  ,23228במחוז תל אביב והמרכז;
רומי רוחמה גרוסמן ,מס' רישום  ,28029במחוז חיפה והצפון;
עלמה כץ דוד ,מס' רישום  ,30238במחוז חיפה והצפון.
י"א בשבט התשע"ז ( 7בפברואר )2017
(חמ -3-141ה)1

דוד חי זוהר ,מס' רישום  ,32899במחוז ירושלים;
עמית צרוק ,מס' רישום  ,27237במחוז חיפה והצפון;
מור אלוש ,מס' רישום  ,32563במחוז באר שבע והדרום;

1

הילה רחל סרוסי ויינשטיין ,מס' רישום  ,31488במחוז ירושלים;

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

מינוי קציני מבחן למבוגרים

ענב ודעי ,מס' רישום  ,29127במחוז ירושלים;
נופר איל ,מס' רישום  ,34380במחוז תל אביב והמרכז;

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

מראענה מרים ,מס' רישום  ,33856במחוז חיפה והצפון;

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את הרשומים מטה לקציני מבחן
למבוגרים ,לפי החוק האמור:

גבי נגוסי ,מס' רישום  ,33194במחוז חיפה והצפון.

הודיה אסתר נסימיאן ,מס' רישום  ,28719במחוז ירושלים;

ב' באדר התשע"ז ( 28בפברואר )2017
(חמ -3-141ה)1

ראובן מאיר טרבלסי ,מס' רישום  ,32343במחוז ירושלים.

ששה מקונן ,מס' רישום  ,28579במחוז חיפה והצפון;

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

6 654

י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר )2017
(חמ -3-141ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

מינוי קצינת מבחן למבוגרים

מינוי קצינת מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את טל טדלא טדלה מקונן ,מס'
רישום  ,22068לקצינת מבחן למבוגרים במחוז חיפה והצפון,
לפי החוק האמור.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את עדי פפקין ,מס' רישום ,15321
לקצינת מבחן למבוגרים במחוז תל אביב והמרכז ,לפי החוק
האמור.

כ"ב בכסלו התשע"ז ( 22בדצמבר )2016
(חמ -3-141ה)1

כ"א באדר התשע"ז ( 19במרס )2017
(חמ -3-141ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

1

מינוי קצינת מבחן למבוגרים

מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את עדן בנעמו ,מס' רישום ,29628
לקצינת מבחן למבוגרים במחוז תל אביב והמרכז ,לפי החוק
האמור.
י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר )2017
(חמ -3-141ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את ענת דוד ,מס' רישום ,33317
לקצינת מבחן למבוגרים במחוז תל אביב והמרכז ,לפי החוק
האמור.
כ"ד בניסן התשע"ז ( 20באפריל )2017
(חמ -3-141ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

מינוי קצינת מבחן למבוגרים

מינוי קצינת מבחן למבוגרים

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את מיכל אסתר בר לב אשכנזי ,מס'
רישום  ,23062לקצינת מבחן למבוגרים במחוז תל אביב והמרכז,
לפי החוק האמור.

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את שירה רות אוברמן ,מס' רישום
 ,31864לקצינת מבחן למבוגרים במחוז ירושלים ,לפי החוק
האמור.
ח' באדר התשע"ז ( 6במרס )2017
(חמ -3-141ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

מינוי קצינת מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-

י"ח באדר התשע"ז ( 14במאי )2017
(חמ -3-141ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

ביטול מינוי קציני מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן [נוסח חדש] ,התשכ"ט1969-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני מבטל את מינוים של הרשומים מטה
לקציני מבחן למבוגרים ,לעניין החוק האמור:

בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן [נוסח חדש],
התשכ"ט ,11969-אני ממנה את נטעלי לוי אהוד ,מס' רישום
 ,28320לקצינת מבחן למבוגרים במחוז באר שבע והדרום ,לפי
החוק האמור.

אילהאם בירו עיסא ,מס' רישום  ,20273במחוז תל אביב והמרכז.3

כ"א באדר התשע"ז ( 19במרס )2017
(חמ -3-141ה)1

כ"ד בניסן התשע"ז ( 20באפריל )2017
(חמ -3-141ה)1

1

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88

טל פאולה מיכאלי ,מס' רישום  ,22978במחוז תל אביב והמרכז;2

1
2
3

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

חיים כץ
שר העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ'  ;312ס"ח התשל"א ,עמ' .88
י"פ התשע"ו ,עמ' .9399
י"פ התשע"ז ,עמ' .1876
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הודעה בדבר השעיית חבר

הודעה בדבר השעיה זמנית של חברה

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בירושלים ,בשבתו ביום ו' בניסן התשע"ז
( 2באפריל  ,)2017בתיק בד"מ  ,044/2014החליט להטיל על האני
טנוס ,רישיון מס'  ,22781עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ג) לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ב' בניסן
התשע"ז ( 29במרס  ,)2017בתיק בד"מ  ,031/2017החליט
להטיל על ליאן ראבי ,רישיון מס'  ,55608עונש של השעיה
זמנית מעיסוק במקצוע עריכת הדין.

תוקף ההשעיה מיום י"ט באייר התשע"ז ( 15במאי )2017
עד יום כ"ב באב התשע"ז ( 14באוגוסט .)2017

תוקף ההשעיה הזמנית מיום ב' בניסן התשע"ז ( 29במרס
 )2017עד למתן פסק דין חלוט בת"פ  12845-02-17בבית
משפט השלום בתל–אביב-יפו.

י"ט באייר התשע"ז ( 15במאי )2017
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ'  ;110התשמ"ז ,עמ' ;36
התשמ"ט ,עמ'  ;64התשע"ו ,עמ' .662

כ"ג בניסן התשע"ז ( 19באפריל )2017
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ' .110

הודעה בדבר השעיית חברה

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ג' באדר
התשע"ז ( 1במרס  ,)2017בתיק בד"מ  ,084/2014החליט להטיל
על שרה דוידוביץ ,רישיון מס'  ,22356עונש של השעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלוש שנים
במצטבר לכל עונש השעיה או הוצאה אחר שהוטל עליה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ג) לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ב' באדר
התשע"ז ( 28בפברואר  ,)2017בתיק בד"מ  ,076/2016החליט
להטיל על נאור בשארי ,רישיון מס'  ,47507השעיה זמנית
מעיסוק במקצוע עריכת הדין.

כ"א באדר התשע"ז ( 19במרס )2017
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ'  ;110התשמ"ז ,עמ' ;36
התשמ"ט ,עמ'  ;64התשע"ו ,עמ' .662

תוקף ההשעיה הזמנית מיום ה' בניסן התשע"ז ( 1באפריל
 )2017עד למתן הכרעת דין בת"פ  48790-07-16בבית המשפט
המחוזי בירושלים.
ח' בניסן התשע"ז ( 4באפריל )2017
(חמ )3-94

1

אורי קינן
ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ' .110

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ג) לחוק לשכת עורכי
הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי של
לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ב' בניסן התשע"ז
( 29במרס  ,)2017בתיק בד"מ  ,077/2016החליט להטיל על
איה לביא ,רישיון מס'  ,16821השעיה זמנית מעיסוק במקצוע
עריכת הדין.

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

תוקף ההשעיה הזמנית מיום ב' בניסן התשע"ז ( 29במרס
 )2017עד למתן פסק דין חלוט בת"פ  37189-09-16בבית
המשפט המחוזי בתל–אביב-יפו.
ב' בניסן התשע"ז ( 29במרס )2017
(חמ )3-94

1

אורי קינן
ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ' .110

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ג) לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בתל אביב ,בשבתו ביום ח' באייר
התשע"ז ( 4במאי  ,)2017בתיק בד"מ  ,032/2017החליט להטיל
על בועז דיין ,רישיון מס'  ,55250השעיה זמנית מעיסוק
במקצוע עריכת הדין.
תוקף ההשעיה הזמנית מיום י"א באייר התשע"ז ( 7במאי
 )2017עד למתן פסק דין חלוט בת"פ  64391-12-16בבית משפט
השלום בנתניה.
י"א באייר התשע"ז ( 7במאי )2017
(חמ )3-94

1
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אורי קינן
ממלא מקום ראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ' .110

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

הודעה בדבר השעיה זמנית של חבר

הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף (78ג) לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום ב' בניסן התשע"ז
( 29במרס  ,)2017בתיק בד"מ  ,038/2016החליט להטיל על
מופיד ספי ,רישיון מס'  ,36633השעיה זמנית מעיסוק במקצוע
עריכת הדין.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי הארצי
של לשכת עורכי הדין ,בשבתו ביום י"א באייר התשע"ז
( 7במאי  ,)2017בתיקי בד"א  4/17ו– ,11/17החליט לקצר את
עונש ההשעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין שהוטל על סמי
פייסל ,רישיון מס'  ,22842לשישה חודשים במקום שמונה
חודשים שהוטלו עליו בתיק בד"מ .151/13

תוקף ההשעיה הזמנית מיום ב' בניסן התשע"ז ( 29במרס
 )2017עד להכרעה בעניינו בבית המשפט בהליך הפלילי.
ו' בניסן התשע"ז ( 2באפריל )2017
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ' .110

בהתאם לאמור ,השעייתו המצטברת מתיק בד"מ 150/13
תסתיים ביום כ"ד באלול התשפ"א ( 1בספטמבר .)2021
י"ב באייר התשע"ז ( 8במאי )2017
(חמ )3-94
1

הודעה בדבר השעיית חבר

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ'  ;110התשמ"ז ,עמ' ;36
התשמ"ט ,עמ'  ;64התשע"ו ,עמ' .662

לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום י' בניסן התשע"ז
( 6באפריל  ,)2017בתיק בד"מ  ,013/2016החליט להטיל על רפאל
כהן ,רישיון מס'  ,14982עונש של השעיה מעיסוק במקצוע
עריכת הדין לתקופה של עשר שנים ושבעה חודשים במצטבר
לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליו.
הודעה זו אינה מחליפה הודעה קודמת 2בדבר הוצאתו מן
הלשכה של רפאל כהן ,ומועד סיום ההשעיה אינו מהווה את
מועד חזרתו לשורות הלשכה.
כ"ג בניסן התשע"ז ( 19באפריל )2017
(חמ )3-94
1

2

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ'  ;110התשמ"ז ,עמ' ;36
התשמ"ט ,עמ'  ;64התשע"ו ,עמ' .662
י"פ התשכ"א ,עמ' .1996

הודעה בדבר הארכת עונש השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית המשפט בירושלים,
שבשבתו ביום ט"ו באייר התשע"ז ( 11במאי  ,)2017בתיק
עמל"ע  ,45188-12-16החליט להאריך את עונש ההשעיה
מעיסוק במקצוע עריכת הדין שהוטל על חנא קסיס ,רישיון
מס'  ,18423לתקופה של ארבעים חודשים ,במקום שמונה עשר
חודשים שהוטלו עליו בתיק בד"א .54/16
בהתאם לאמור תוקף ההשעיה מיום ט' בסיוון התשע"ו
( 15ביוני  )2016עד יום ט"ו בתשרי התש"ף ( 14באוקטובר .)2019
י"ט באייר התשע"ז ( 15במאי )2017
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ'  ;110התשמ"ז ,עמ' ;36
התשמ"ט ,עמ'  ;64התשע"ו ,עמ' .662

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

הודעה בדבר הוצאת חבר מן הלשכה
לפי חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א1961-
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים  68ו– 69לחוק לשכת
עורכי הדין ,התשכ"א ,11961-כי בית הדין המשמעתי המחוזי
של לשכת עורכי הדין בחיפה ,בשבתו ביום כ"ח באדר התשע"ז
( 26במרס  ,)2017בתיק בד"מ  ,051/2016החליט להטיל על
חן קלמפנר ,רישיון מס'  ,22856עונש של הוצאה מן הלשכה
במצטבר לכל עונש השעיה אחר שהוטל עליו.
תוקף ההוצאה מיום י"ט בכסלו התשפ"א ( 5בדצמבר .)2020
ב' בניסן התשע"ז ( 29במרס )2017
(חמ )3-94
1

יוסף ויצמן
משנה לראש לשכת עורכי הדין
ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התש"ם ,עמ'  ;110התשמ"ז ,עמ' ;36
התשמ"ט ,עמ'  ;64התשע"ו ,עמ' .662

תיקון הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה
להחזיק כלב ברצועה
לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים ,התשס"ג2002-
בתוקף סמכותי לפי סעיף (11ב) לחוק להסדרת הפיקוח
על כלבים ,התשס"ג ,12002-אני מודיע על תיקון הודעה בדבר
אזורים שבהם לא תחול החובה להחזיק כלב ברצועה 2כך שבסוף
פסקה  2הנוגעת לגינת כלבים בגן מאיר יירשם:
__________
 1ס"ח התשס"ג ,עמ' .216
 2י"פ התשס"ז ,עמ'  ;585התשס"ח ,עמ'  ,571עמ'  ,1643עמ' ,3194
ועמ'  ;4492התשס"ט ,עמ'  ,1461עמ'  ,2617עמ'  ,2930עמ' ,4628
ועמ'  ;5526התש"ע ,עמ'  ;907התשע"א ,עמ'  ,1827עמ' ;5811
התשע"ב ,עמ'  ,5577ועמ'  ;5711התשע"ג ,עמ'  ,802עמ' ,4791
עמ'  ,4989עמ'  ,6923עמ'  ,7243ועמ'  ;7532התשע"ד ,עמ' ,439
עמ'  ,3439עמ'  ,4181ועמ'  ;4182התשע"ה ,עמ'  ,1753ועמ' ;3046
התשע"ו ,עמ'  ,424עמ'  ,2689עמ'  ,3643עמ'  ,4641עמ' ,7166
ועמ'  ;7659התשע"ז ,עמ'  ,408עמ'  ,515ועמ' .1782
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"בין השעות  7.00עד  22.00מדי יום".

צד ההוצאות
שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

תחילתה של הודעה זו עם פרסומה.
כ"ח בניסן התשע"ז ( 24באפריל )2017
(חמ )3-3651
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

תמצית תקציב רגיל של עיריית באקה אל ג'רבייה
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אישרתי תקציב רגיל של עיריית באקה אל ג'רבייה לשנת
הכספים  ,2017שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
30,808,000
1,193,000
498,000
209,000
5,625,000
38,333,000

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

64,705,000
13,975,000
2,946,000
18,011,000
2,296,000
101,915,000

בשקלים חדשים
6,090,000
12,708,000
18,798,000
-

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר
סך הכול פירעון-מילוות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

445,000
919,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

141,159,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

15,500,000
156,659,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

943,000
157,602,000

כ"ו בשבט התשע"ז ( 22בפברואר )2017
(חמ -3-360ה)1
פאיז חנא
הממונה על מחוז חיפה

תמצית תקציב רגיל של עיריית חדרה
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אישרתי תקציב רגיל רגיל של עיריית חדרה לשנת הכספים
 ,2017שתמציתו להלן:

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

876,000
141,124,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

15,535,000
156,659,000

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

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

943,000
157,602,000

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

בשקלים חדשים
21,421,000
26,701,000
48,122,000

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

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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47,253,000
25,622,000
72,875,000

תקבולים אחרים
הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות
סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

בשקלים חדשים
310,650,000
4,200,000
5,262,000
2,280,0000
68,655,000
391,047,000
81,069,000
65,966,000
7,369,000
2,862,000
157,266,000
548,313,000

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

צד ההכנסות
הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

בשקלים חדשים
52,440,000
600,753,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

6,560,000
607,313,000

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

בשקלים חדשים
138,986,000
131,460,000
270,446,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

78,282,000
73,909,000
152,191,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

25,522,000
68,657,000
94,179,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

28,687,000
28,687,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

2,010,000
800,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

548,313,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

52,440,000
600,753,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

6,560,000
607,313,000

סך הכול פירעון-מילוות

ט' בניסן התשע"ז ( 5באפריל )2017
(חמ -3-360ה)1
פאיז חנא
הממונה על מחוז חיפה

תמצית תקציב רגיל של עיריית קריית אתא
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן
 הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודהשנאצלה לי ,2אישרתי תקציב רגיל רגיל של עיריית קריית אתא
לשנת הכספים  ,2017שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

בשקלים חדשים
179,200,000
70,000

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

צד ההכנסות
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
2,160,000
900,000
25,958,000
208,288,000

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

90,166,000
38,394,000
2,060,000
22,004,000
186,000
152,810,000

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

361,098,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

29,400,000
390,498,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

390,498,000

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

בשקלים חדשים
48,011,000
97,235,000
145,246,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

96,966,000
41,289,000
138,255,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

8,670,000
43,107,000
51,777,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

3,063,000
21,737,000
24,800,000

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

1,420,000
361,498,000
29,000,000
390,498,000
390,498,000

י"ב באייר התשע"ז ( 8במאי )2017
(חמ -3-360ה)1
פאיז חנא
הממונה על מחוז חיפה
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תמצית תקציב רגיל של עיריית קריית ביאליק
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אישרתי תקציב רגיל רגיל של עיריית קריית ביאליק לשנת
הכספים  ,2017שתמציתו להלן:
צד ההכנסות
ארנונה כללית
מפעל המים
עצמיות חינוך
עצמיות רווחה
עצמיות אחר
סך הכול עצמיות

בשקלים חדשים
121,173,000
52,382,000
674,000
31,845,000
206,074,000

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

26,798,000
24,019,000
1,052,000
10,241,000
400,000
62,510,000

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

268,584,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

23,000,000
291,584,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

291,584,000

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

בשקלים חדשים
52,459,000
64,635,000
117,094,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

23,642,000
75,675,000
99,317,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

5,867,000
28,364,000
34,231,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

2,262,000
14,620,000
16,882,000

סך הכול פירעון-מילוות
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812
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צד ההוצאות
הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

בשקלים חדשים
1,000,000
60,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

268,584,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

23,000,000
291,584,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

291,584,000

כ"ד באדר התשע"ז ( 22במרס )2017
(חמ -3-360ה)1
פאיז חנא
הממונה על מחוז חיפה

תמצית תקציב רגיל של עיריית קריית ים
לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות (להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אישרתי תקציב רגיל רגיל של עיריית קריית ים לשנת הכספים
 ,2017שתמציתו להלן:
1

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

בשקלים חדשים
59,900,000
150,000
5,552,000
756,000
20,838,000
87,196,000

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

52,345,000
33,532,000
2,645,000
32,553,000
1,644,000
122,719,000

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

209,915,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

21,000,000
230,915,000

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה
__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

1,000,000
231,915,000

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

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

בשקלים חדשים
40,562,000
40,439,000
81,001,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

28,976,000
43,876,000
72,852,000

צד ההכנסות
תקבולים ממשרד החינוך
תקבולים ממשרד העבודה הרווחה
והשירותים החברתיים
תקבולים ממשלתיים אחרים
מענק כללי לאיזון
מענקים אחרים ממשרד הפנים
סך הכול תקבולי ממשלה

בשקלים חדשים
25,685,000
21,242,000
1,172,000
28,684,000
305,000
77,088,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

7,750,000
37,862,000
45,612,000

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

224,187,000

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

343,000
9,287,000
9,630,000

הנחות בארנונה
הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הכנסות בלא מותנה

23,000
247,187,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

820,000
-

הכנסה מותנה
סך הכול הכנסות כולל מותנה

247,187,000

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

209,915,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

21,000,000
230,915,000

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

בשקלים חדשים
46,409,000
57,811,000
104,220,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

1,000,000
231,915,000

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכול חינוך

23,427,000
53,973,000
77,400,000

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכול רווחה

5,404,000
24,677,000
30,081,000

תמצית תקציב רגיל של עיריית קריית מוצקין
לשנת הכספים 2017

פירעון מילוות מים וביוב
פירעון מילוות אחר

לפי פקודת העיריות
אני מודיע ,בהתאם לסעיף  209לפקודת העיריות( 1להלן -
הפקודה) ,כי בתוקף הסמכות לפי סעיף (206ג) לפקודה שנאצלה
לי ,2אישרתי תקציב רגיל רגיל של עיריית קריית מוצקין לשנת
הכספים  ,2017שתמציתו להלן:

סך הכול פירעון-מילוות

11,486,000
11,486,000

הוצאות מימון
הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

1,000,000
-

סך הכול הוצאות לפני הנחות בארנונה
וכיסוי גירעון נצבר

224,187,000

הנחות בארנונה
הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
סך הכול הוצאות בלא מותנה

23,000,000
247,187,000

הוצאה מותנה
סך הכול הוצאות כולל מותנה

247,187,000

סך הכול פירעון-מילוות

ט' בניסן התשע"ז ( 5באפריל )2017
(חמ -3-360ה)1
פאיז חנא
הממונה על מחוז חיפה

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

בשקלים חדשים
86,800,000
20,000
36,179,000
532,000
23,568,000
147,099,000

__________
 1דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,8עמ' .197
 2י"פ התשס"ט ,עמ' .812

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

י' באדר התשע"ז ( 8במרס )2017
(חמ -3-360ה)1
פאיז חנא
הממונה על מחוז חיפה
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הודעה על בקשה לחידוש רישום

הודעה על בקשה לחידוש רישום

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש של המקרקעין
המתוארים בתוספת כלהלן.

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש של המקרקעין
המתוארים בתוספת כלהלן.

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

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

ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין,
רח' קדושי קהיר  ,23חולון ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד
נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין,
רח' קדושי קהיר  ,23חולון ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד
נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

תוספת

תוספת

מס' תיק חריג3/17 :א
העיר :אור יהודה.
גוש .6222
חלקה.61 :
שטר החלקה 2,135 :מ"ר.
סוג המקרקעין :מירי.
תיאור הזכות :בעלות.
תיאור המקרקעין :קרקע.
שמות בעלי הזכות :האפוטרופוס לנכסי נפקדים.
החלק :בשלמות.
ה' באייר התשע"ז ( 1במאי )2017
דגנית קציר ברין
המפקחת על רישום המקרקעין
חולון

מס' תיק חריג3/17 :
העיר :אור יהודה.
גוש .6222
חלקה.65 :
שטר החלקה 1,954 :מ"ר.
סוג המקרקעין :מירי.
תיאור הזכות :בעלות.
תיאור המקרקעין :קרקע.
שמות בעלי הזכות :האפוטרופוס לנכסי נפקדים.
החלק :בשלמות.
ח' באייר התשע"ז ( 4במאי )2017
דגנית קציר ברין
המפקחת על רישום המקרקעין
חולון

הודעה על בקשה לחידוש רישום

הודעה על בקשה לחידוש רישום

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש של המקרקעין
המתוארים בתוספת כלהלן.

לפי חוק המקרקעין ,התשכ"ט1969-
מודיעים בזה ,כי הוגשה בקשה לחידוש של המקרקעין
המתוארים בתוספת כלהלן.

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

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

ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין,
רח' קדושי קהיר  ,23חולון ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד
נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

ההתנגדות תוגש בכתב למפקחת על רישום המקרקעין,
רח' קדושי קהיר  ,23חולון ,בשני עותקים ,ובצירוף עותק אחד
נוסף לכל אדם שיש לו זכות במקרקעין ,בהתאם לבקשה.

תוספת
מס' תיק חריג1/17 :
העיר :אור יהודה.
גוש .6225
חלקה.25 :
שטר החלקה 16 :מ"ר.
סוג המקרקעין :מירי.
תיאור הזכות :בעלות.
תיאור המקרקעין :קרקע.
שמות בעלי הזכות :האפוטרופוס לנכסי נפקדים.
החלק :בשלמות.
ה' באייר התשע"ז ( 1במאי )2017
דגנית קציר ברין
המפקחת על רישום המקרקעין
חולון

6 662

תוספת
מס' תיק חריג2/17 :
העיר :אור יהודה.
גוש .6225
חלקה.42 :
שטר החלקה 5,438 :מ"ר.
סוג המקרקעין :מירי.
תיאור הזכות :בעלות.
תיאור המקרקעין :קרקע.
שמות בעלי הזכות :מדינת ישראל.
החלק :בשלמות.
ה' באייר התשע"ז ( 1במאי )2017
דגנית קציר ברין
המפקחת על רישום המקרקעין
חולון

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש],
התשכ"ט1969-
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות
במקרקעין המתוארים להלן באזור ההסדר של חיפה ,ביום כ"ח
בסיוון התשע"ז ( 22ביוני  ,)2017או בסמוך לתאריך זה.
תיאור המקרקעין
המקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' ,60016 ,60015
/60023 ,60022 ,60021 ,60020 ,60018 ,60017הים התיכון (חלק
מהמים הטריטוריאליים של מדינת ישראל)
תביעות לזכויות ,לרבות זכויות בעלות ,משכנתה ,שכירות,
זיקת הנאה וכל זכות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד
ההסדר במחנהו ,או בלשכתו ,רח' פלי"ם 15א ,בניין המפרש,
קומה  ,14חיפה ,בתוך המועדים שיפורסמו מזמן לזמן בהודעות על
התקדמות ההסדר .יש להגיש את התביעות בטופס תזכיר תביעה
שניתן להשיגו במחנה או בלשכה הנ"ל ויש למלא את כל הפרטים
הקבועים בתזכיר התביעה.
מי שיש לו זכויות במקרקעין הסמוכים למקרקעין שחל
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו ,עליו לדאוג שזכויותיו לא
ייפגעו בעת ההסדר.
כל אדם שלא יציין בציוני קבע על האדמה את גבולות
החלקה שהוא תובע ,יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל פקיד
ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו
של אותו אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר ,כי זכות שלא תיתבע
בתוך הזמן הקבוע ובטופס הקבוע ,יוכל פקיד ההסדר להוציאה
מכלל לוח זכויות.
כ"ח באייר התשע"ז ( 24במאי )2017
חיים לרדו
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר חיפה

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה1965-
מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
חיפה ,ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי לתכנית מתאר מקומית הנקראת
 304-0336446הנקראת "חפ /מק - 2403/שנוי קו בניין והוספת
שימושים בזלמן ארן  19-21קריית חיים
תכנית זו מהווה שינוי לתכנית:
חפ 1400/יב' ,חפ 229/ה' ,חפ ,398/חפ,731/
תכנית זו כפופה לתכניות:
תמא'  34ב' ,4/חפ ,229/חפ 229/י' ,חפ 229/י', 1/חפ 229/י',5/
חפ/מק 1400/גב' ,חפ/מק 1400/תט' ,חפ/מק 1400/יב' ,1/חפ/
מק 1400/יב', 4/חפ/מק 1400/פמ' ,חפ/מק 229/י'2/

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

מקום התכנית:
ישוב :חיפה ,רחוב זלמן ארן  19,21קריית חיים.
גושים וחלקות:
גוש 11567 :חלקה 45 :וחלקי חלקות122,127 :
מטרות התכנית:
קביעת קווי בניין לצורך אישור מבנים קיימים החורגים מקווי
בניין תוך הוספת שימוש ליחידות אירוח והרחבת דרך ברחוב
זלמן ארן ב 1.0 -מ'.
עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת דרך  -רחוב זלמן ארן במטר אחד ע"ח מגורים לפי סעיף
62א(א) 2לחוק.
שנויי קווי בניין לפי סעיף 62א(א) 4לחוק התכנון והבנייה.
הוספת שימוש ליחידות אירוח בהתאם לסעיף 62א(א) 11לחוק
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון עיר,
ברח' ביאליק  3חיפה .המען למשלוח התנגדויות בדואר :הועדה
המקומית ת.ד 4811 .רח' חסן שוקרי  14חיפה  .31047המתנגד
ימציא עותק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז חיפה,רח' פלי"ם  15חיפה  31048טל.04 - 8633448 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכנית המהווה שינוי תכנית
מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה 1965-כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה,
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה חיפה ,מופקדת תכנית
המהווה שינוי לתכנית מתאר מקומית הנקראת "חפ /מק1751/
ב'  -חיבור הרחובות דרך הים ומחניים,חיפה" 304-0481416
תכנית זו מהווה שינוי לתכנית מס':
חפ178/
מקום התכנית:
ישוב :חיפה
בין רחוב דרך הים ורחוב מחניים .
גושים וחלקות:
גוש ,10807 :חלקה 47 :וחלקי חלקה119 :
מטרות התכנית:
יצירת קשר תחבורתי בין רחובות דרך הים ומחניים תוך קביעת
תנאים ,הוראות ומגבלותלפיתוח השטח.
עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת/הארכת דרך בהתאם לסעיף 62א(א) 2לחוק התכנון
והבנייה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך

6663

חודשיים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים .ניתן לעיין בתכנית במשרדי המחלקה לתכנון עיר,
ברח' ביאליק  3חיפה .המען למשלוח התנגדויות בדואר:
הועדה המקומית ת"ד  ,4811רח' חסן שוקרי  ,14חיפה .31047
המתנגד ימציא עותק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז חיפה ,רח' פלי"ם  ,15חיפה  ,31048טל:
.04 - 8633448
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת.
חדוה אלמוג
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

אישור תוכנית על ידי הועדה המקומית
באישור שר הפנים
בתוקף סמכותי לפי סעיף (109ב) לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-שהואצלה לי ע"י שר הפנים ,הנני מאשר את
התוכנית כדלקמן:
 )1שם התוכנית :תוכנית מקומית מס' ען/מק.908/
 )2התוכנית היא :שינוי תכנית מתאר מקומי .
 )3מטרת התוכנית:
א .איחוד וחלקה חדשה ללא הסכמת הבעלים
ב .שינוי בהוראות בדבר בינוי.
ג .שינוי בגודל מגרש מינימאלי לפי הקיים בתשריט
ד .ניוד שטחי ציבור .
ה .שינוי בקווי בניין לעניין מבנים קיימים.
 )4מקום התוכנית :באקה אלגרבייה
גושים וחלקות :חלק מגוש מוסדר  ,8760חלקות בשלמות
 ,54,51,50חלקות בחלקן 77,53,52,48,47
 )5גבולות התוכנית:
קואורדינטה  ,X: 703/000קואורדינטה Y: 201/000
ליאת פלד
מ"מ יושב ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ובנייה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
302-0402529
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חדרה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה,
מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 302-0402529תוספת שטח
 MSTחדרה.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי חד/מק/1413/ב
שינוי חד1212/
שינוי חד1413/
שינוי 302-0260810
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חדרה
אחד העם  ,חדרה

6 664

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10036 :חלקי חלקות222 ,221 ,116 :
מטרת התכנית:
תוספת שטח לתעסוקה ביעוד מסחר ומשרדים.
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  224מ"ר ל– 5345מ"ר המותרים  ,סה"כ  5569מ"ר עיקרי
בתא שטח  401עפ"י סעיף 62א(א)( )16לחוק.
תוספת  222.6מ"ר ל– 4361מ"ר המותרים ,סה"כ  4583.60מ"ר
עיקרי בתא שטח  402עפ"י סעיף  62א(א) ( )16לחוק.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,רח' הלל
יפה  9חדרה ,טלפון .04-6303728 :העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :שד הפלי"ם  15בנין ב',
חיפה ,טלפון.)04-8633427 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
צביקה גנדלמן
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חדרה
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
303-0132266
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 303-0132266
 בנייה להעלאת הצפיפות למגורים לחברי קיבוץ מעגן מיכאל.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי חכ/9/י
כפיפות חכ/מק/9/י1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חוף הכרמל ,מעגן מיכאל
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10970 :חלקי חלקות25 ,23 ,22 ,19 ,17 ,11 :
גוש 10971 :חלקות במלואן21 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,8 ,6 ,5 :
גוש 10971 :חלקי חלקות22 ,20 ,19 ,18 ,17 ,10 ,7 ,4 :
גוש 10972 :חלקי חלקות9 :
עיקרי הוראות התכנית:
לאפשר העלאת צפיפות באזור המגורים באמצעות ניוד זכויות
בנייה בהתאם לסעיף .62א(.א)(.ט) לחוק ואיתן יח"ד והקמת
מבנה מגורים גבוה בקיבוץ מעגן מיכאל.
קביעת גובה מבנים בהתאם לסעיף 62א (א)4א לחוק.
שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכליים בהתאם לסעיף 62א(א)5
לחוק.
שינוי חלוקת שטחי בנייה בין תאי שטח בהתאם לסעיף 62א(א)6
לחוק.

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

ניוד של  19יח"ד גדולות מתא שטח מס'  3לתא שטח מס' 9
באופן שלאחר הניוד יותרו בתא שטח מס'  123 :3יח"ד גדולות
ובמתחם מס'  80 :9יח"ד גדולות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13/10/2016ובילקוט פרסומים מס'  ,7409עמוד  ,1846בתאריך
.26/12/2016
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף הכרמל .ד"נ חוף הכרמל ,טל' 04-8136211
ובמשרדי הועדה המחוזית (כתובת :רח' פל ים  15א' ,חיפה,
טל'  )04-8633448כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
303-0392878
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 303-0392878
 קניון מצודת הים עתלית -שינוי קו בנין והוראות אדריכליות.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי מכ318/
שינוי מכ/מק/318/א
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חוף הכרמל ,דרך הים ,עתלית
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10529 :חלקי חלקות1 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי הוראות למגרש מסחרי בעתלית:
א .שינוי קו בניין בקומה שלישית ,ללא שינוי בזכויות הבנייה.
ב .התרת התקנת מערכות טכניות ומסתור על גג קומה שניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13/1/2017ובילקוט פרסומים  ,7437עמ'  ,3037בתאריך . 1.2.2017
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "חוף הכרמל" .דאר-נע חוף הכרמל ,טלפון04-8136211 :
ובמשרדי הועדה המחוזית (כתובת :רח' פל ים  15א' חיפה,
טלפון  )04-8633448כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כרמל סלע
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף הכרמל
מרחב תכנון מיוחד :חריש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר/מפורטת מס':
307-0451989
שם התכנית :חריש-שכונת 'המגף' מתחמים 46,47
נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף  89בחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה
 חריש ובמשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה,מופקדת תכנית מפורטת מס' .307-0451989

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

איחוד וחלוקה :בהסכמת כל הבעלים.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
ו /או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס :מס' תכנית
כפיפות חריש1/
חריש/1/ב
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב :חריש  ,שכונת ה"מגף".
גושים וחלקות:
גוש 8718 :חלקי חלקות.6 ,5 :
מטרת התכנית:
 .1איחוד וחלוקת המגרשים בהסכמת כל הבעלים.
 .2תוספת יחידות דיור בהיקף של עד  21%ללא שינוי בסך
השטחים העיקריים המותרים לבנייה.
 .3תוספת שטחי שירות בשיעור של  800מ"ר בכל תחום התכנית.
 .4שינוי הוראות בינוי ותוספת קומות.
 .5שינוי בסעיף  4.2.2.1בתכנית הראשית  -מיצוי שטחי בנייה.
 .6תוספת שימוש לאחסנה בקומות המגורים.
 .7שינוי חלוקה בסך השטחים עיקריים המותרים מעל הכניסה
הקובעת ומתחתיה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה.
 .2הוספת  43יח"ד ל– 209יח"ד המאושרות לפי החלוקה הבאה:
 - 15יח"ד ל 83-יח"ד מאושרות בתא שטח מס' .1
 6 - 16יח"ד ל 78-יח"ד מאושרות בתא שטח מס' .2
 - 12יח"ד ל 48-יח"ד מאושרות בתא שטח מס' .3
 .3תוספת  800מ"ר שטחי שירות בכל תחום התכנית.
 .4תוספת  2קומות למבנים בתאי שטח מס'  1ו. 2-
 .5קביעת הוראות בינוי ופיתוח ותוספת שימוש למחסנים
בקומה א'.
 .6שינוי קווי בניין.
 .7במסגרת היתר הבנייה יוצג מיצוי מלא של שטחים
עיקריים ע"פ התכנית הראשית מעל ומתחת לכניסה
הקובעת .שטחי שירות שלא ינוצלו בהיתר יוכלו להיות
מנוצלים לחנייה תת קרקעית בלבד.
 .8העברת  220מ"ר לשטחים העיקריים המותרים מעל
הכניסה הקובעת מהשטחים העיקריים המותרים מתחת
לכניסה הקובעת.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100בחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים למשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה  -חריש
בכתובת :חריש ד.נ .מנשה .טלפון ,04-6661150 :שעות פתיחת
הוועדה לקהל בימים :א ,ב ,ג בשעות.00 :16 30- :13 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית ,סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) תשמ"ט – .1989
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מרחב תכנון מיוחד :חריש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר/מפורטת מס':
307-0452243
שם התכנית :חריש שכונת "המגף" מתחמים
33,34,41,42,43,45
נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף  89בחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה 1965-כי במשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה
 חריש ובמשרד הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז חיפה,מופקדת תכנית מפורטת מס' .307-0452243
איחוד וחלוקה :בהסכמת כל הבעלים
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
ו/או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס :מס' תכנית
כפיפות חריש1/
חריש/1/ב
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב :חריש ,שכונת המגף
גושים וחלקות:
גוש 9250 :חלקות במלואן,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 :
29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24
מטרת התכנית:
 .1ניוד שטחי שירות בין המתחמים שבתוך הקו הכחול.
 .2ניוד שטחי שירות ושטחים למטרות עיקריות .מתחת
למפלס הכניסה הקובעת אל מעל למפלס הכניסה הקובעת
בכל מתחם.
 .3הגדלת צפיפות יחידות הדיור.
 .4הוספת מס' קומות בהתאם לחוק התכנון והבנייה והוראות
השעה שבתוקף נכון ליום הגשת התכנית.
 .5קביעת שטח הקולונדה בחזית המסחרית של בנייני
המגורים כשטח שאינו במניין השטחים.
 .6קביעת הוראות תוספת שימוש למחסנים בקומות המגורים.
 .7קביעת זיקת הנאה בין מגרשים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת הוראות בדבר ניוד שטחי שירות בלבד ,ממתחם
למתחם בתוך הקו הכחול עפ"י סעיף 62א (א) סעיף קטן 6
 .2קביעת הוראות בדבר ניוד שטחים (למטרות עיקריות
ומטרות שירות) מתחת מפלס הכניסה הקובעת אל מעל
מפלס הכניסה הקובעת בתוך כל מתחם.
 .3קביעת הוראות בנייה :צפיפות ,שטחי בנייה ומס' קומות.
 .4הגדלת צפיפות יחידות הדיור ומס' הקומות בהתאם לחוק
התכנון והבנייה והוראות השעה שבתוקף נכון ליום הגשת
התכנית.
מגרש  :33תוספת  21%מ 33 -יח"ד ל 40 -יח"ד
מגרש  :34תוספת  19%מ 91 -יח"ד ל 108 -יח"ד
מגרש  :41תוספת  21%מ 86 -יח"ד ל 104 -יח"ד
מגרש  :42תוספת  18%מ 86 -יח"ד ל 102 -יח"ד
מגרש  :43תוספת  19%מ 100 -יח"ד ל 119 -יח"ד
מגרש  :45תוספת  20%מ 117 -יח"ד ל 140 -יח"ד
 .5קביעת שטח המקורה ע"י הקולונדה המסחרית כשטח
שלא יימנה במניין השטחים.
 .6שינוי הוראות תכנית חריש/1/ב בנוגע להצבת מחסנים
כשטחי שירות בקומות המגורים.
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 .7חלוקת המתחמים למגרשים.
 .8שטחי שירות עודפים שלא ינוצלו בהיתר הבנייה יוכלו
לשמש לטובת חניון תת קרקעי בלבד.
 .9תתקיים זיקת הנאה לתשתיות משותפות לכל בעלי
הדירות בכל מתחם.
 .10תתקיים זיקת הנאה לחניות שאינן מוצמדות לדירות.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר ,הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100בחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים למשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה  -חריש
בכתובת :חריש ד.נ .מנשה .טלפון ,04-6661150 :שעות פתיחת
הוועדה לקהל בימים :א ,ב ,ג בשעות.00 :16 30- :13 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית ,סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) התשמ"ט – .1989
מרחב תכנון מיוחד :חריש

הודעה בדבר אישור התכנית המפורטת מס':
307-0444026
שם התכנית :חריש ,שכונת "המגף" ,מתחם 25
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117בחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה ,1965-בדבר אישור התכנית המפורטת מס':
307-0444026
איחוד וחלוקה :בהסכמת כל הבעלים
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
ו/או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס :מס' תכנית:
כפיפות חריש1/
חריש/1/ב
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
יישוב :חריש
גושים וחלקות:
גוש 8705 :חלקי חלקות.24 ,19 ,18 :
מטרת התכנית:
 .1איחוד וחלוקה מחדש של שני המגרשים המאושרים בתכנית
חריש/1/ב.
 .2תוספת שטחי בנייה.
 .3תוספת יחידות דיור.
 .4ניוד זכויות בנייה בין המגרשים.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קביעת שני מגרשי בנייה הכוללים שני בנייני מגורים
וחניון בכל מגרש .עפ"י סעיף 62א (א) סעיף קטן .1
 .2ניוד זכויות בנייה בין המגרשים ,עפ"י סעיף 62א(א) סעיף
קטן .6
 .3תוספת של  400מ"ר שטחי שירות סה"כ לכל שטח התכנית,
עפ"י סעיף 62א (א) סעיף קטן .16
 .4שינוי הבינוי ,עפ"י סעיף  62א(א) .5

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,
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תוספת של קומת מגורים בכל בניין הכלול בתכנית ,מ–6
קומות ל– 7קומות מעל הכניסה הקובעת ותוספת קומה
אחת מתחת לכניסה הקובעת .עפ"י סעיף 62א(א)(4א).
הגדלת מס' יחידות דיור מ– 67ל– 80יח"ד לפי מדיניות
הועדה מאפשרת הגדלה של  20%במס' יחידות דיור.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 30/12/2016ובילקוט הפרסומים  7451עמ'  6357בתאריך .16/2/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת חריש ,חריש.
טל'  04-6661150וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה
מחוז חיפה :רח' פל-ים 15א' .טל'  04-8633455ובאתר האינטרנט
של משרד הפנים  .www.pnim.gov.ilהמעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דוד מגן-מונסונגו
יושב ראש הוועדה המיוחדת
לתכנון ובנייה חריש
מרחב תכנון מקומי מנשה אלונה

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
351-0415810
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תוכנית מפורטת .351-0415810
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ל -מ 195 /
שינוי ל -מ  / 254 /א
כפיפות ל תתל 38 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מועצה אזורית מנשה
ישוב :עין שמר ,צומת הכבישים  6502ו–.65
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10073 :מחלקה 198 :עד 198 :חלקי
גוש 10073 :מחלקה 202 :עד 202 :חלקי
גוש 10106 :מחלקה 29 :עד 29 :חלקי
גוש 10106 :מחלקה 103 :עד 103 :חלקי
גוש 10114 :מחלקה 58 :עד 58 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
ניוד זכויות בנייה
א .העברת  341מ"ר מתא שטח ( 200תחנת תדלוק) לתא שטח
( 100מסחר) ,ע"פ סעיף 62א(א)( )6לחוק התכנון והבנייה
ב .שינוי הוראות בינוי כך שגובה מבנה מעל הכניסה
הקובעת יהיה  12מ' במקום  10מ'
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 30/12/2016ובילקוט הפרסומים  ,7416עמ'  1410בתאריך 5/1/2017
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה מנשה אלונה ,מרכז אזורי מנשה ,ד"נ חפר ,טל'
 .04-6177307ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז חיפה ,קריית
הממשלה רחוב פלים 15א חיפה ,טל'  .04-8616222כל המעונין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מקומית מס'
.353-0360495
שם התכנית :איחוד וחלוקה הרחבת והארכת תוואי דרך
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה
גרסאת תדפיס הוראות מס'  10ותשריט מס' 7
גושים /חלקות/מגרשים לתכנית:
גוש 11302 :מחלקה 62 :עד 62 :שלם
שטח התכנית בדונם1.689 :
יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמות
סוג יחס :שינוי מס' תוכנית :ש 343 /
מטרת התכנית
 .1איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים
 .2הקטנת קווי בנין צדדי מ 3.5-עד  3ואחורי מ 4-עד 3
 .3שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי על ידי הקטנת
מרחק בין מבנים מ 7-ל5.5-
 .4תוספת שטחי בנייה עיקריים עד  7אחוז
 .5תוספת שטחי שרות בקומת מרתף לצורכי חניה ושטחי שרות
 .6הארכת והרחבת דרך
עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה למגרשים לצורכי יצירת בינוי וניצול מיטבי של עתודות
הקרקע הומצים
תוספת קומת חניון ושטחי שרות לצורכי חניה במרתף
בינוי והעמדה של המבנים והיחידות המותרים ,קביעת דרכי
גישה וחניה
התאת והקטנת קווי הבניין בהתאמה להרחבה המוצעת.
הארכת דרך משולבת בכדי להנגיש את כל חלקי ומגרשי החלקה
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
השומרון ,רח' המייסדים  ,54זכרון יעקב טל'.04-6305522 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת:
שד' הפלי"ם  15חיפה ,טל'.)04-8633448 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט  .1989 -כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

אילן שדה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מנשה אלונה
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מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מס'
.353-0440032
שם התכנית :תוספת יח"ד  -גוש  12310חלקה ,175
אור-עקיבא
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה – ,1965כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
השומרון ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז חיפה
כתובות שבהן חלה התכנית:
רחוב :הרב כהנא
גושים /חלקות/מגרשים לתכנית:
גוש 12310 :מחלקה 175 :עד 175 :חלקי/שלם :שלם
שטח התכנית בדונם0.535 :
יחס בין התוכנית לבין תכניות מאושרות קודמת
סוג יחס :שינוי מס' תוכנית :ש 385 /
סוג יחס :כפיפות מס' תוכנית :ש  /מק  / 385 /ד
מטרת התכנית
תוספת יחידת דיור אחת ליצירת בית דו-משפחתי.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת יחידת דיור אחת.
 .2תוספת שטחים עיקריים שניתן להוסיף בסמכות ועדה מקומית.
 .3שינוי גודל מגרש מינימלי שניתן להקים עליו בית דו-משפחתי.
 .4שינוי תכסית מותרת ל.50%-
 .5תוספת קומת מרתף.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 16/12/2016ובילקוט פרסומים  ,7400בתאריך13/12/2016 :
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה השומרון ,המייסדים  ,52זכרון יעקב ,טל' 04-6305522
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז חיפה ,כתובת :שד' הפלי"ם
/15ב חיפה .טלפון .04-8616252 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ארנון גלעדי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה השומרון

מחוז מרכז
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מתאר מקומית מס'
423-0284877
התוכנית נקראת :הר/מק/9/485/ב
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
הוד השרון מופקדת תוכנית הנקראת תוכנית מס' .423-0284877
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
, R/6הר/160/ת,4/הר/מק/9/485/א.
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
כתובת :רח' נחל הדר  3הוד-השרון.
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גושים וחלקות:
גוש ,6444 :חלקה161-162 :
מטרות התוכנית:
 .1ביטול זיקת הנאה לפי סעיף  62א (א) .19
 .2שינוי בינוי ועיצוב לפי סעיף  62א (א) .5
 .3שינוי קווי בניין לפי סעיף  62א (א) .4
עיקרי הוראות התוכנית:
 .1ביטול זיקת הנאה.
 .2שינוי בינוי ועיצוב :יותרו שתי כניסות בלבד מכוון רחוב
נחל הדר ל 2-החלקות ,כניסה אחד לכל חלקה.
 .3שינוי קו בניין קדמי מ– 5.5מ' ל– 5מ'.
 .4שינוי קו בניין אחורי לחלקה  101מ– 6מ' ל– 5מ' .הבית
הקיים נשאר ללא שינוי ,לכל בנייה חדשה קו בניין אחורי
יהיה  5מ'.
 .5קו בניין צדדי לבית הקיים בחלקה  101יהיה לפי הקיים,
לכל בנייה חדשה קו בניין אחורי יהיה  4מ'.
כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל המעוניין בקרקע ,בבנין או בכל
פרט תכנוני אחר והרואה את עצמו נפגע על ידי התוכנית,
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות בתוך  60יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה הוד השרון ,רחוב בן גמלא  28הוד-השרון  45265טל'
 .09-7759666העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ובנייה מחוז מרכז ,רחוב הרצל  ,91רמלה ,טל' .08-9788444
התנגדות לתוכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית סמכויות וסדרי עבודתו),
תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי הוד השרון

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
423-0206961
התכנית נקראת :הר/מק/17/600/א2/9/
נמסרת בזאת הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
התשכ"ה 1965-בדבר אישור התוכנית המהווה שינוי לתכניות::
הר,1/302/הר,3/302/הר/17/600/א 4/והר.1002/
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
כתובת :רח' גולומב  11א' הוד – השרון.
גושים וחלקות:
גוש ,6657 :חלקה122 :
מטרות התוכנית:
תוספת זכיות בנייה ויח"ד לחלקה ברחוב גולומב  11בגיל-עמל.
עיקרי הוראות התוכנית:
א .תוספת יח"ד  1ובסה"כ  2יח"ד לפי סעיף  62א (א) .8
ב .תוספת שטח עיקרי מ 231.75-ל 503.31-מ"ר ( 57%משטח
החלקה לאחר הפקעה) .לפי סעיף  62א (א) ( 16א)( )2ולפי
סעיף  62א (א) ( 16א)()1

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

ג .הפקעה לדרך ברח' גולומב ברוחב  2מ' לפי סעיף ( 62א).2
ד .שינוי בקו בניין אחורי מ 8-מ' במצב המאושר ל 5-מ' לפי
סעיף  62א (א).4
הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעיתון האחרון צומת
השרון בתאריך  11.11.16ובילקוט הפרסומים  ,7384עמ' 934 ,933
בתאריך .;23.11.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית מרכז
רחוב הרצל  91רמלה טלפון 08-9788444 :וכן במשרדי הועדה
המקומית לתכנון ובנייה הוד השרון רחוב בן גמלא  28הוד
השרון טלפון .09-7759666 :כל המעוניין רשאי לעיין בתוכנית
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חי אדיב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה הוד השרון
מרחב תכנון מקומי יבנה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
404-0367011
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מס'404-0367011 :
שינוי לתכנית:
1 / 62 / 3
זמ 600 /
יב  / 600 /א
יב  /מק  / 600 /ג
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :יבנה
גושים וחלקות:
גוש 4943 :חלקי/שלם :חלקי מחלקה 58 :עד 58 :חלקי/שלם :שלם
גרסת נתוני הוראות7 :
גרסת נתוני תשריט4 :
עיקרי הוראות התכנית:
חלוקת מגרש  58לשני מגרשים 58 - .א' ( 1תא שטח  )101ו 58א2
(תא שטח )102
קביעת זכויות וקווי בניין  -קו בניין אחורי בתא שטח 3 - 101
מ' במקום . 6
קו בניין קידמי בתא שטח  3 - 102מ' במקום .5
זכות מעבר לרכב למגרש האחורי ,דרך תא שטח .101
אין שינוי באחוזי הבנייה המותרים.
העברת זכויות בנייה מקומה א לקומת קרקע בשיעור של 3%
בתא שטח .101
בתחום כל מגרש הוגדרו שתי חניות  ,מתוכן אחת מקורה.
אלמנטים קיימים להריסה על פי התשריט.
הגדלת תכסית בתא שטח  101מ– ,30%ל–. 33%
מטרת התכנית:
תוספת יחידת דיור ע"י פיצול החלק המזרחי של המגרש לשני
מגרשים וקביעת זכויות וקווי בניין .ללא תוספת אחוזי בנייה
מותרים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 1/5/2017ובילקוט פרסומים  ,7445התשע"ז ,מיום ,18/05/2017
עמ' .3373

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .התכנית האמורה נמצאת במשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,שד' דואני  ,3יבנה ,טלפון:
 .08-9433383ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,רחוב הרצל  ,91רמלה.
צבי גוב ארי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה יבנה
מרחב תכנון מקומי יהוד מונוסון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
411-0470088
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יהוד מונוסון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 411-0470088קפלן  25יהוד.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
יד6009/
כפיפות תמא2/4/
כפיפות תמא/34/ב3/
כפיפות תמא/34/ב4/
כפיפות יד2/10004/
כפיפות יד/מק2113/
כפיפות יד/מק5001/
כפיפות ממ916/
כפיפות יד/מק5007/
כפיפות ממ1/10004/
כפיפות ממ2/10004/
שינוי גמ/365/א
שינוי ממ865/
שינוי ממ/865/א
שינוי יד/מק5041/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :יהוד מונוסון
יהוד-מונוסון ,רחוב קפלן 25
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6684 :מחלקה66 :
מטרות התכנית:
קביעת  4יח"ד במגרש ,הוספת שטחי שרות ליחידת הדיור
הנוספת וסימון מבנים להריסה.
עיקרי הוראות התכנית:
א .קביעת  4יח"ד במגרש במקום  3יח"ד ,עפ"י סעיף 62א(א)()8
לחוק.
ב .קביעת מרחק בין בניינים בהתאם למסומן בתשריט.
ג .שינוי בגובה המבנים מ– 9.00מ' ל– 9.50מ' ,עפ"י סעיף
62א(א)(4א) לחוק.
ד .תוספת זכויות בנייה של  7אחוז משטח המגרש כשטח
עיקרי ,עפ"י סעיף 62א (א) (( )16א) ( )2לחוק.
ה .שינוי תכסית קומת הקרקע ל– 40אחוזים עפ"י סעיף
62א(א)( )5לחוק.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
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בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,יהוד מונוסון  ,רח' מרבד הקסמים  .6העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :הרצל  ,91קרית
הממשלה ,רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
יעלה מקליס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה יהוד-מונוסון
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת 405-0413989
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
כפר-סבא ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' .405-0413989
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר סבא
ישוב :כפר סבא
גושים וחלקות:
גוש ,7621 :חלקות ,498 , 487 :חלקי/שלם :שלם
מטרות התכנית:
קביעת מסגרת תכנונית להקמת מתחם המשלב שימושים
ציבוריים ושימושים לתעסוקה ומסחר ללא שינוי בזכויות הבנייה.
עיקרי הוראות התכנית:
 איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים סעיף 62א(א) 1הכוללשינוי במיקום ייעודי הקרקע ויצירת תאי שטח בהם יש
עירוב שימושים למבנים ומוסדות ציבור ,תעסוקה ומסחר
 קביעת קווי בניין .סעיף 62א (א)4 קביעת הוראות בינוי .סעיף 62א (א)5 שינוי בתכסית קרקע מותרת .סעיף 62א (א)9כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של הועדה
המקומית .http: //handasa.complot.co.il/ksaba/index.htm
כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן ,כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה( ,לידי מח' תכנון) כתובת:
ויצמן  ,137כפר סבא ,טל'  .09-7649177העתק התנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :שד' הרצל  ,91רמלה ,טל'
.)08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,תשמ"ט.1989 -
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מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת 405-0434894
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
כפר-סבא ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז ,מופקדת תכנית שינוי מתאר מס' .405-0434894
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר סבא
יישוב :כפר סבא ,רחוב :פלמ"ח מס' בית4 :
גושים וחלקות:
גוש ,6429 :חלקה ,123 :חלקי/שלם :שלם
גוש ,6429 :חלקה ,128 :חלקי/שלם :חלקי
מטרות התכנית:
שינוי קו בנין לצד מזרח ושינוי קו הבנין לממ"ד.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קו בנין צידי מזרחי מ– 3.00מ ל– 2.2מ' לפי סעיף 62א(א)4
לחוק התכנון והבנייה.
שינוי קו בנין קדמי לממ"ד מ– 4.5מ' ל– 0מ' בהתאם למסומן בתשריט.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של הועדה
המקומית .http: //handasa.complot.co.il/ksaba/index.htm
כל מעוניין בקרקע ,בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן ,כל הזכאי לכך על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה
של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ובנייה( ,לידי מח' תכנון) כתובת:
ויצמן  ,137כפר סבא ,טל'  .09-7649177העתק התנגדות יומצא
למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :שד' הרצל  ,91רמלה ,טל'
.)08-9270170
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות תכנון והבנייה (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 אישור תכנית מפורטת מס'
420-0417279
שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מד,20/
מד/מק1/20/
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 420-0417279
שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מד ,20/מד/מק1/20/
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
מודיעין-מכבים-רעות ,שכונה :מרכז עינב ,הגנן 14
קואורדינאטות:
ציר X: 196725
ציר Y: 643700

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

גוש וחלקה:
גוש 5892 :חלקות בשלמותן68 :
מטרות התכנית:
הגדלת סך זכויות הבנייה במגרש והגדלת תכסית שטחי
השרות במרתף.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת סך הזכויות הבנייה העל קרקעית ב– 10%מ–60%
לסה"כ  66.2%שטח בנייה ע"ק לפי סעיף 62א(א .)3()1סה"כ
תוספת שטח  63.42מ"ר.
 .2הגדלת תכסית שטחי השרות המותרים במרתף ל– 45%לפי
סעיף 62א(א)(.)15

התכנית האמורה נמצאת באתר האינטרנט של העירייה
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה נס ציונה רחוב הבנים
 9נס ציונה טלפון 08-9383810 :ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז מרכז ,כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון .08-9788444 :כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
הודעה זו מיועדת גם לבעלים הבאים שלא אותרו מחוסר פרטי
זיהוי:
גרינגרטן שלמה(סלו) מס' דרכון  M6445136גוש  3636חלקה 570
גרינגרטן אברהם מס' דרכון  L9411484גוש  3636חלקה 570
קראוז פרל ברטה מס' דרכון  E7563708גוש  3636חלקה 570

הודעה על פרסום התוכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 10.10.16ובילקוט פרסומים 7357 :מיום .6.10.16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מודיעין רח' תלתן  ,1מודיעין ,טל ,08-9726058 :וכן
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מרכז ,רח'
הרצל  ,91רמלה ,טל'  ,08-9788444וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל( .עיריית
מודיעין ,מדור מידע תיכנוני :ימים א' ,ד' בשעות 00 :30-12 :8
וביום ב'  00 :30-17 :13או בהתאם למפורסם באתר העירייה).
חיים ביבס
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מודיעין
מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
נס407-0388132/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
נס - 407-0388132/נס/מק - 15/118/המשך לרחוב דוד אלעזר.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רח' דוד אלעזר נס ציונה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 3636 :מחלקה 433 :עד 433 :בשלמות
גוש 3636 :מחלקה 443 :עד 443 :בשלמות
גוש 3636 :מחלקה 509 :עד 509 :בשלמות
גוש 3636 :מחלקה 510 :עד 510 :בשלמות
גוש 3636 :מחלקה 570 :עד 570 :בשלמות
גוש 3636 :מחלקה 576 :עד 576 :בשלמות
גוש 3636 :מחלקה 432 :עד 432 :חלקי
גוש 3636 :מחלקה 529 :עד 529 :חלקי
גוש 3636 :מחלקה 581 :עד 581 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
 .1איחוד וחלוקה של מגרשים עפ"י סעיף 62א (א) . 1
 .2הרחבת והארכת דרכים עפ"י סעיף 62א (א) .2
 .3הגדלת שטחי ציבור תוך הקטנת שטחי ציבור אחרים עפ"י
סעיף 62א (א. 5 )1
 .4שינוי קווי בנין עפ"י סעיף 62א (א) .4
 .5הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לצרכי ציבור במגרש
שמיועד לצרכי ציבור עפ"י סעיף 62א (א6 )1
 .6הפקעה להרחבת דרך.

יוסי שבו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נס ציונה
מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
408-0430793
נת/מק - 9/16/401/תוספת זכויות בבניין קיים
ברח' נורדאו דרום העיר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  , 1965 -כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת :מס' 408-0430793
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
כפיפות נת7/400/
שינוי נת16/401/
שינוי נת/16/401/ג
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :נורדאו מבית 22 :עד בית :שכונה :קריית נורדאו
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 7929 :חלקות במלואן47 :
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטח הכולל לבנייה מ 4306-מ"ר ל 4386-מ"ר  -תוספת
של  80מ"ר -בהתאם לסעיף 62א(א()1()1א)( )2לחוק.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א,ד,ה משעה 8.30
עד  11.30וביום ב ,משעה  12.00עד  16.00כל מעונין בקרקע
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,הצורן  ,6אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טלפון09-8603170 :
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית  /ערר
(כתובת :רח' הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 1/9/2016ובילקוט פרסומים  ,7337עמ'  ,9588בתאריך .8/9/2016
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מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
408-0464206
נת/מק/5/1/537/ג  -תוספת יח"ד למתחם ראדין
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  , 1965 -כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נתניה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז וועדה
מחוזית מרכז מופקדת תוכנית מפורטת :מס' 408-0464206
המהווה שינוי לתוכניות הבאות:
שינוי נת7/400/
שינוי נת5/1/537/
שינוי 408-0273987
השטחים הכלולים בתוכנית ומיקומם:
רשות מקומית  -נתניה.
רחוב :רזניק דוד  7שכונה :נווה עוז  ,נתניה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 8449 :חלקות במלואן34 :
עיקרי הוראות התכנית:
א .תוספת  1יח"ד מ– 71יח"ד ל– 72יח"ד עפ"י סעיף 62א (א) ()8
לחוק.
ב .תוספת  250מ"ר שטחי בנייה עפ"י סעיף 62א (א) (( )16א) ()1
לחוק.
ג .תוספת קומה חלקית וקביעת גובה בנין עפ"י סעיף
62א(א)(4א) לחוק.
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים א,ד,ה משעה 8.30
עד  11.30וביום ב ,משעה  12.00עד  16.00כל מעונין בקרקע
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,הצורן  ,6אזה"ת ק .ספיר ,נתניה ,טלפון09-8603170 :
העתק התנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית  /ערר
(כתובת :רח' הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
שירי חגואל סיידון
מ"מ יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה נתניה
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת מס'
פת  /מק 94 / 1268 /
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר הכנת תכנית כמפורט להלן .כמו-כן
נמסרת בזה הודעה כי הועדה החליטה על קביעת תנאים לפי
סעיף  78לחוק בדבר תנאים להוצאת היתר בנייה .לא יוצא
היתר לבנייה ולא לשימושים בניגוד למגמת התוכנית תכנית
מפורטת מס' פת  /מק 94 / 1268 /
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :פתח-תקוה
ישוב :פתח-תקוה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6362 :מחלקה 152 :עד 152 :חלקי
גוש 6362 :מחלקה 236 :עד 236 :חלקי
גוש 6376 :מחלקה 5 :עד 5 :חלקי
גוש 6376 :מחלקה 10 :עד 10 :חלקי
גוש 6376 :מחלקה 11 :עד 13 :חלקי
גוש 6376 :מחלקה 34 :עד 34 :חלקי
גוש 6376 :מחלקה 36 :עד 37 :חלקי
גוש 6376 :מחלקה 43 :עד 46 :חלקי
גוש 6376 :מחלקה 93 :עד 94 :חלקי
גוש 6376 :מחלקה 182 :עד 183 :חלקי
גוש 6376 :מחלקה 199 :עד 199 :חלקי
מטרת התוכנית:
הרחבת דרך.
עיקרי הוראות התכנית:
הרחבת רחוב בכר לפי סעיף 62א (א)  2לחוק.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה לפי סעיף  77ו  78לחוק התכנון והבנייה
בדבר הכנת תכנית מס' 410-0354704
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיפים  77ו 78 -לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה – ( 1965להלן" :החוק") ,כי הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה פתח תקוה החליטה להכין תכנית מתאר
לשימור אתרים ,וכן קבעה תנאים שלפיהם יינתנו היתר בנייה
ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת
קרקע בתחום העיר פתח תקוה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :פתח תקוה
ישוב :פתח תקוה
גושים  /חלקות לתכנית:
גוש .4042 :חלקה 1094 :בשלמות.
גוש .4264 :חלקה 16 ,1 :בשלמות.
גוש .4265 :חלקה 109 - 106 ,75 - 67 ,25 15- ,10 ,8 - 7 :בשלמות.
גוש .6322 :חלקה 29 - 24 :בשלמות.
גוש .6346 :חלקה 66 :בשלמות.
גוש .6355 :חלקה 3 :בשלמות.
גוש .6357 :חלקה 29 :בשלמות.
גוש .6361 :חלקה- 298 ,269 ,268 ,130 ,100 ,99 ,46 ,45 ,37 ,36 :
 300בשלמות.
גוש .6371 :חלקה 248 :בשלמות.
גוש .6372 :חלקה 101 ,65 - 56 ,47 ,46 ,44 ,30 ,27 ,13 :בשלמות.
גוש .6373 :חלקה,360 ,342 ,299 ,296 - 285 ,125 ,124 ,38 ,18 ,17 :
 1048 ,942 ,809 ,807 ,735 ,732 ,731 ,574 ,365בשלמות.
גוש .6374 :חלקה,134 ,133 ,132 ,128 ,111 ,110 ,106 ,105 ,95 , 71 :
 228בשלמות.
גוש 6375 :חלקה,107 ,104 ,98 ,94 ,93 ,91 ,80 ,54 ,51 ,49 ,45 ,41 :
,256 ,191 ,186 ,185 ,174 ,173 ,166 ,164 ,163 ,161 ,134 ,118 ,115
 471 ,467 ,367 ,272 - 269 ,261-263בשלמות.
גוש .6376 :חלקה 88 ,83 ,82 ,14 :בשלמות.
גוש .6377 :חלקה,93 ,85 ,79 – 77 ,61 ,53 ,49 ,41 ,26 ,11 ,7 ,2 , 1 :
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,162 ,160 ,159 ,151 ,150 ,141 ,130 ,124 ,121 ,119 – 117 ,109 ,100
,232 ,226 ,221 ,211 ,204 ,201 ,200 ,187 ,186 ,182 ,181 ,173 ,167
 253 ,239 ,235 ,234בשלמות.
גוש .6378 :חלקה,153 ,142 ,137 ,134 ,132 ,130 ,83 ,81 ,49 ,25 ,10 :
 154בשלמות.
גוש .6379 :חלקה,131 ,116 ,103 ,101 ,100 ,82 ,66 ,55 ,54 ,49 ,37 :
 184 ,138 ,137 ,132בשלמות.
גוש .6380 :חלקה,102 ,94 ,93 ,83 ,82 ,77 ,69 ,67 ,50 ,34 ,28 ,17 :
,169 ,167 ,163 ,162 ,156 ,153 ,152 ,140 138- ,129 ,123 ,114 - 109
 283 ,269 ,218 ,209 ,195 ,194 ,182בשלמות.
גוש .6382 :חלקה 189 ,90 ,58 ,37 ,36 ,29 ,28 ,19 ,18 ,7 :בשלמות.
גוש .6383 :חלקה 268 - 264 ,248 ,245 ,242 ,199 ,175 ,174 ,2 :בשלמות.
גוש .6384 :חלקה 29 ,20 ,8, 7 ,1 :בשלמות.
גוש .6386 :חלקה 171 ,138 – 129 ,14 ,10 – 6 :בשלמות.
גוש .6389 :חלקה 381 :בשלמות.
גוש .6390 :חלקה 3 :בשלמות.
גוש .6394 :חלקה 166 :בשלמות.
גוש .6395 :חלקה- 41 ,36 ,35 ,33 ,32 ,29 ,24 ,23 ,21 ,18 – 16 ,13 :
 94 ,92 ,89 ,81 ,72 ,65 – 62 ,59 ,56 - 54 ,47בשלמות.
גוש .6398 :חלקה 19 - 18 :בשלמות.
גוש .6400 :חלקה 449 ,409 ,30 :בשלמות.
גוש .6402 :חלקה 64 ,25 ,19 , 15 :בשלמות.
גוש .6404 :חלקה 140 :בשלמות.
גוש .6405 :חלקה 64 ,7 ,6 :בשלמות.
גוש .6576 :חלקה 18 :בשלמות.
גוש .6712 :חלקה 550 :בשלמות.
גוש .6714 :חלקה 93 :בשלמות.
תנאים למתן היתר בנייה לפי סעיף  78לחוק התו"ב:
 .1לא יינתנו היתרי בנייה או הריסה למבנים ואתרים
הנמצאים ברשימת האתרים למעט היתרים שמטרתם
שיפוץ ושיקום המבנים בהתאם לתיק תיעוד .לכל היתר
בנייה תינתן חוות דעת יועץ שימור לגבי תיק תיעוד
והמלצת הועדה לשימור מבנים ואתרים בעירייה תוגש
לוועדה המקומית כחלק מהיתר שיפוץ  /שיקום וזאת
למעט במקרים המפורטים להלן:
 .2בחלקות ובאתרים הנכללים ברשימה זו וקיימת לגביהם
תב"ע תקפה הכוללת הנחיות בדבר שימור לאתר ,תכניות
אלו תשארנה בתוקפן וניתן יהיה להוציא מכוחה של
התוכנית התקפה היתרי בנייה.
 .3בחלקות ובאתרים הכלולים ברשימה המוצעת שבהן
קיימות בקשות להיתר במערכת הרישוי יחולו עליהם
הכללים הבאים :
א .במקרים בהם נידונה הבקשה בוועדה – תשוב הועדה
ותדון בבקשה לאור החלטתה בדבר רשימת השימור
לפי ס' .77,78
ב .במקרים בהם קיימת בקשה במערכת והיא טרם נידונה
בוועדה  -יש לעדכן את הבקשה בכל ההנחיות
הפרטניות לשימור כפי שיינתנו ויאושרו על ידי
יועצ/ת השימור .לאחר מכן תועבר הבקשה להחלטת
הועדה המקומית להמשך ההליך.
 .4ברחובות הבאים:
חובבי ציון  -לכל אורכו ,שטמפפר  -מרחוב חיים עוזר
עד רחוב רמב"ם ,פינסקר  -לכל אורכו ,ברון הירש  -לכל
אורכו  -תשמר מורפולוגיית השימור לרבות חזיתות,
המרחב הציבורי ואיכותו.
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לא ינתן היתר לשיפוץ /בנייה  /חיזוק עבור מבנים /
אתרים הנמצאים בחזית רחובות אלו עד עריכת תכנית
תב"ע לשימור.
תוקף התנאים יהיה שנה מיום פרסומם בהתאם לתוספת
הרביעית לחוק התו"ב לפי סעיף  78לחוק.
מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
410-0112276
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
.410-0112276
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 2000
שינוי פת  /במ 2006 /
שינוי פת  /מק  / 2006 /א
שינוי פת  /מק  / 2006 /ה
שינוי פת  /מק  / 2008 /ב
גבולות התכנית:
רח' נקר יוסף  23פ"ת פינת רח' בן גוריון.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6716 :מחלקה 336 :עד 336 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת  2דירות גן בבניין קיים למגורים בן  7קומות  +ח .על
הגג.
הוראות התכנית:
תוספת  2יח"ד מ– 28יח"ד ל– 30יח"ד ללא שינוי בסה"כ
השטחים המותרים (עפ"י סעיף 62א(א) .)8
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 21/6/2013ובילקוט פרסומים  ,6624עמ'  ,6642בתאריך 9/7/2013
ניתן לראות התכנית במח' מידע בעירית פ"ת ע"פ קביעת תור
מראש בטלפון  03-9053111ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
מרכז ,כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון 08-9788444 :כל המעוניין
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים
לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקווה

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
410-0351205
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' .410-0351205
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 1 / 1271
שינוי 1237
כפיפות 2000
שינוי 5 / 1002
כתובות:
שכונה :רחוב :היבנר מס' בית30 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 6713 :מחלקה 158 :עד 158 :שלם
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עיקרי הוראות התכנית:
תוספת יח"ד ושינוי בקווי בניין.
 .1תוספת  3יח"ד מ 6-יח"ד ל 9-יח"ד (עפ"י סעיף 62א (א) .)8
 .2שינוי בינוי מ 4-קומות ע"ע  +ח .על הגג ל 4-קומות ע"ע
 +קומה חלקית (עפ"י סעיף 62א(א).)5
 .3הרחבת דרך רח' היבנר ב 0.5-מ' (עפ"י סעיף 62א (א).)2
 .4שינוי בקווי בניין לכל גובה הבניין :קומות א'-ד'  +קומה
חלקית (עפ"י סעיף 62א (א):)4
קו בניין לרח' היבנר מ– 5מ' ל– 4.5מ' לאחר הרחבת רח' היבנר.
קו בניין אחורי מ 6.0-מ' ל 5.4-מ'.
קו בניין צדדי-מזרחי מ 4.0-מ' ל 3.6-מ'.
קו בניין צדדי-מערבי מ 4.0-מ' ל 2.7-מ'.
קו בניין צדדי-מערבי  0לקיר משותף לכל גובה הבניין.
 .5תוספת  ,20%סה"כ 97 :מ"ר לשטח העיקרי (עפ"י סעיף
62א (א).)16
 .6תוספת  63מ"ר שטחי שרות ,השלמה ל 65%-משטח עיקרי
(עפ"י סעיף 62א (א) .)8

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 28/09/2016ובילקוט פרסומים  ,7357עמ'  ,22בתאריך 6/10/2016

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 413-0441014רצ/מק - 2/150/1/שכונת נרקיסים

ניתן לראות התכנית במח' מידע בעירית פ"ת ע"פ קביעת
תור מראש בטלפון  ,03-9053111ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז מרכז ,כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון ,08-9788444 :כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
אריאל בוסו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה פתח תקווה
מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדה שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק413-0142067 - 34/110/
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
מרכז מופקדת תכנית מתאר רצ /מק413-0142067 - 34/110/
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1/110/
שינוי לתוכנית
רצ1/1/
		
כפיפות
רצ/1/1/יג'
		
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
כתובות :רח' איתמר בן אב"י  – 1ראשון לציון.
גושים וחלקות בשלמותן:
גוש ,3932 :חלקה ,193 :ח"ח194 :
עיקרי הוראות התכנית:
הקמת בניין מגורים בן  6קומות ל 8-יח"ד.
 .1איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
 .2קביעת שטח מגרש מינימלי.
 .3תוספת קומות מ 4-ל 6-עפ"י.
 .4שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט.
 .5הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה.
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כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית .וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ,הכרמל
 20ראשל"צ ,טלפון  9547577-03 :פקס 03-9547905 :העתק
התנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :הרצל ,91
קרית ממשלה ,רמלה ,טלפון.9788444-08 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989-בכתב ההתנגדות המלווה בתצהיר עו"ד יש לציין
את מס' התכנית פרטי המתנגד שיכללו שם ,כתובת ,טלפון ונייד.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ,413-0441014
רצ/מק 2/150/1/שכונת נרקיסים
יחס לתוכניות:
תמ"א  – 1/12כפיפות
תמ"א  – 23כפיפות
תמ"א/23/א – 4/כפיפות
תמ"א/23/א – 2/4/כפיפות
תמ"א  - 35כפיפות
תממ – 21/3/כפיפות
תמ"א – 2/4/כפיפות
רצ – 1/1/שינוי
רצ – 2/36/15/1/כפיפות
רצ – 15/22/1/שינוי
 - 413-0180570כפיפות
גבולות התכנית:
בהמשך רח' ירושלים בתחום מחנה צריפין המתפנה.
גושים חלקות בשלמותן:
גוש 4237 :ח"ח7 :
גוש 4240 :ח'  43 ,32 ,27-28 ,20 ,15 ,9-10 ,3-4ח"ח ,11 ,5-7 ,1-2
.42 ,36 ,33-34 ,31 ,24 ,16 ,14
גוש 4241 :ח"ח 301 ,144 ,142 ,140 ,136 ,26 ,9 ,5-7
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת הוראות לשבילים ירוקים
קביעת קווי בניין לפי סעיף 62א(א)( )4לחוק.
שינוי ו/או הרחבה ו/או הארכה של דרכים קיימות לפי סעיף
62א(א) 2ושינויים גיאומטריים במגרשים ביעודים אחרים ,ללא
שינוי בגודלם או בזכויות הבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 6/10/2016ובילקוט הפרסומים  ,7362עמ'  180בתאריך 26/10/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשל"צ ,הכרמל  20ראשל"צ ,טלפון03-9547577 :
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז ,כתובת :הרצל  ,91קירית
ממשלה ,רמלה ,טלפון .9788444-08 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס'
רצ /מק413-0480335 - 41/1/1/

הודעה בדבר אישור תכנית שינוי למתאר מס'
רח414-0194589/

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965 -בדבר אישור שינוי תכ' מתאר מס' רצ/
מק 413-0480335 41/1/1/גרסת :הוראות –  16תשריט 7 -

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית שינוי למתאר מס' ,414-0194589
רח/מק/22/2010/א מתחם בנימין יעקב.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
רצ1/1/
שינוי לתוכנית
רצ40/1/1
		

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ל רח / 2000/ב 1 /
כפיפות ל רח / 2000/ב 6 /
כפיפות ל רח / 2000/ג 2 /
שינוי ל רח22 / 2010/
כפיפות ל רח/מק  / 2000 /ב 3 /
כפיפות ל רח/מק  / 2000 /ג 3 /
כפיפות ל רח/תמא 2 / 4 /

יחס לתוכניות:
התכנית כפופה לכל תכניות המתאר הארציות והמחוזיות
החלות בתחומה ,ככל הנדרש תכניות מפורטות החלות על
שטחי הציבור.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :ראשון לציון
גבולות:
התכנית תחול על כל השב"צים והשצ"פים במרחב התכנון
ראשון לציון מלבד הסביבה החופית.
מטרת התכנית:
הסדרת קו בנין " "0בשטחים ציבורים פתוחים ובשטחים
למבנים ומוסדות ציבור הגובלים בשטחים ציבורים פתוחים
ו/או בשטחים למבנים ומוסדות ציבור ,וביטול גודל מגרש
מינימלי לזכויות בנייה בשב"צים ללא שינוי בשאר הזכויות
והוראות בנייה של תכניות רצ 40/1/1/ורצ 1/1/על תיקוניה.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי לקו בנין " "0בשטחים ציבורים פתוחים ובשטחים
למבנים ומוסדות ציבור הגובלים בשטחים ציבורים
פתוחים ו/או בשטחים למבנים ומוסדות ציבור ,לפי סעיף
62א(.א)( )4לחוק התכנון והבנייה ,כדלקמן :
א .בין שטחים ציבורים פתוחים לבין שטחים ציבורים פתוחים.
ב .בין שטחים למבנים ומוסדות ציבור לבין שטחים למבנים
ומוסדות ציבור.
ג .בין שטחים ציבורים פתוחים לבין שטחים למבנים ומוסדות
ציבור.
ד .בין שטחים למבנים ומוסדות ציבור לבין שטחים ציבורים
פתוחים.
 .2ביטול הוראה בדבר גודל מגרש מינמלי לזכויות בנייה
בשב"צים עפ"י סעיף .62א(.א) ( )7לחוק התכנון והבנייה
ללא שינוי בשאר הזכויות והוראות הבנייה עפ"י תכנית
מאושרת רצ 1/1/על תיקוניה.
 .3קביעת הנחיות סביבתיות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 24/2/17ובילקוט הפרסומים  ,7463עמ'  ,4243בתאריך .7/3/17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה ראשל"צ ,הכרמל  20ראשל"צ ,טלפון9547577-03 :
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז ,כתובת :הרצל  ,91קרית
ממשלה ,רמלה ,טלפון .9788444-08 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דב צור
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה ראשון לציון

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :רחובות
רחוב :הרצל מס' בית:
רחוב :בנימין מס' בית:
רחוב :יעקב מס' בית:
גבולות התכנית:
מתחם בין רחובות יעקב ,הרצל ובנימין.
גושים וחלקות:
גוש 3703 :מחלקה 93 :עד 93 :חלקי
גוש 3703 :מחלקה 200 :עד 200 :חלקי
גוש 3704 :מחלקה 13 :עד 13 :חלקי
גוש 3704 :מחלקה 15 :עד 15 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 17 :עד 17 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 19 :עד 19 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 47 :עד 47 :חלקי
גוש 3704 :מחלקה 155 :עד 155 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 198 :עד 198 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 200 :עד 200 :חלקי
גוש 3704 :מחלקה 201 :עד 201 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 257 :עד 257 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 297 :עד 303 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 339 :עד 339 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 341 :עד 341 :חלקי
גוש 3704 :מחלקה 342 :עד 342 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 382 :עד 382 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 397 :עד 398 :שלם
גוש 3704 :מחלקה 547 :עד 549 :שלם
מטרת התכנית:
.1איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בכל תחום התכנית.
 .2תוספת קומות ושינוי גובה מבנה בתא שטח מס' .14
עיקרי הוראות התכנית:
 .1השטחים הכלולים בתכנית יחולקו ללא הסכמת בעלים
עפ"י סימון ז' פרק ג' לחוק התכנון והבנייה.
 .2רישום החלוקה החדשה יערך בהתאם לסעיף  125לחוק.
 .3בתא שטח מס' :14
א .תוספת שתי קומות ,כך שיהיה ניתן לבנות בנין בן 9
קומות במקום  7קומות.
ב .שינוי הגובה המקסימלי המותר של המבנה ל 85-מ'
במקום  71מ' המותרים.
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הודעה על הפקדת התוכנית פורסמה בעתונים ביום 26/11/2015
ובילקוט הפרסומים  7155בעמוד 1414 ,בתאריך 29/11/2015
התוכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבנייה רחובות ,רח' בילו , 2טל ,08-9392294 :ומשרדי הוועדה
המחוזית (כתובת הרצל ,91רמלה טלפון .)08-9788444 :כל
מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובנספחים בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .
רחמים מלול
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה רחובות
מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
451-0456533
שם תכנית :הוספת זכויות בנייה בגוש 9081
חלקות 16,17
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .451-0456533
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ק1/7/
כפיפות תמא2/4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר קאסם
ישוב :כפר קאסם
קואורדינאטה X 669038
קואורדינאטה Y 197046

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
451-0119628
שם תכנית :תחנת שאיבה מזרחית לביוב כפר קאסם
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .451-0119628
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי אפ100/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כפר קאסם
ישוב :כפר קאסם
קואורדינאטה X 668294
קואורדינאטה Y 199461
גושים /חלקות לתכנית:
גוש  8884ח"ח 35
מטרות התכנית:
הקמת תחנת שאיבה לביוב בצד הדרום מזרחי לישוב כפר קאסם
עיקרי הוראות התכנית:
א .שינוי ייעוד קרקע חקלאית למתקנים הנדסיים .
ב .קביעת הוראות בנייה .
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 17/06/2016ובילקוט פרסומים מס'  ,7326עמוד .9286
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "קסם" רח' ע.אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם טלפון:
 03-9370241ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז מרכז ,כתובת:
הרצל  ,91רמלה ,טלפון .08-9788444 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

גושים /חלקות /מגרשים לתכנית:
גוש  9081חלקות במלואן 17 ,16
מטרות התכנית:
 .1הוספת שטחי בנייה עיקריים ושטחי שירות תת קרקעיים.
.2שינוי בקוי בנין
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת  20%שטחי בנייה עיקריים משטח כל חלקה (מגרש).
הוספת  627מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים בחלקה .16
הוספת  734מ"ר שטחי שירות תת קרקעיים בחלקה .17
קביעת קו בנין  0בין שתי החלקות (מגרשים)
העברת שטחי בנייה בין הקומות ללא שינוי בסך כל שטחי הבנייה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,קסם רח' ע.אלכרים קאסם  ,10כפר קאסם טלפון:
 ,03-9370241העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית (כתובת :הרצל  ,91רמלה ,טלפון.)08-9788444 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
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אורית רישפי
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ובנייה קסם
מרחב תכנון מרחבי שרונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת457-0151696 :
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'457-0151696 :
(הצ/מק242/1-2/א')
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
הצ 100 / 1-2 /
הצ 100 / 1-2 /א
הצ 126 /
הצ 150 /
הצ 150 /א
הצ 200 / 1-2 /
הצ 25 / 1-2 /
הצ 3 / 150 / 1-2 /
הצ  /מק 125 / 1-2 /א
הצ  /מק 186 / 1-2 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
כפר יונה ,רחוב :השקמה מס' בית18 :
גושים וחלקות בשלמותן:
גוש 8152 :חלקה58 :

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

שטח התכנית  1.290 :דונם
מטרת התכנית :
תוספת שטח עיקרי לקוטג' קיים.
עיקרי הוראות התכנית :
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה ב– 30.4מ"ר ,מ– 147.66מ"ר
ל– 178.0מ"ר (בתא שטח 1בלבד) עפ"י המצב הקיים ,המהווה
השלמה ל– 50מ"ר המותרים לפי סעיף 62א(א)(()16א)( )2לחוק
ולאחר שנוצלה הקלה של  6%בעבר בתכנית הצ/מק/125/1-2/א.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 6/10/2016ובילקוט הפרסומים  ,7357התש"ס ,עמ'  ,28בתאריך
6/10/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המרחבית
לתכנון ולבנייה שרונים הצורן 1ג' ,אזה"ת פולג ,נתניה ,טל'
 8636012-09ובמשרדי הועדה המחוזית מחוז המרכז( ,כתובת:
הרצל  ,91קרית הממשלה רמלה ,טלפון  .)9788444-08 :כל
המעונין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
דורון אוזן
יושב ראש הוועדה המרחבית
לתכנון ובנייה שרונים

גוש : 12740 :חלקי מחלקה 77 :עד : 77 :חלקי
גוש : 12740 :חלקי מחלקה 79 :עד : 79 :חלקי
גוש : 12740 :חלקי מחלקה 81 :עד : 81 :שלם
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת מסגרת תכנונית לתוספת שכונת מגורים חדשה בעיר
יקנעם ,הכוללת  514יחידות דיור בבנייה בצפיפות משתנה,
לרבות שירותי ציבור נלווים.
מטרות התכנית:
שינוי יעודי קרקע מ–קרקע חקלאית ,שטח לבניני ציבור,
אזור מגורים מיוחד ,אזור מסחרי ,דרך להולכי רגל (ש.צ.פ
אינטנסיבי) ,שטח טבעי  +יער (שצ"פ אקסטנסיבי) ליעודים
הבאים - :מגורים א' - .מגורים ב' - .מגורים ד - '.מסחר- .
מבנים ומוסדות ציבור - .מבנים ומוסדות ציבור לחינוך - .דרך.
 שצ"פ - .מתקנים הנדסיים - .טיפול נופי.הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 11/11/2016ובילקוט הפרסומים בתאריך 27/11/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה יקנעם עילית  ,רח' צאלים  ,1טלפון 04-9596095 :פקס :
 04-9591668דוא"ל vaada@yoqneam.org.il :ובמשרדי הועדה
המחוזית ,נצרת עילית .כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
עירית טלמור
מהנדסת העיר יקנעם עילית

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי יקנעם עלית

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
222-0296921
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה , 1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' –222-0296921
יקנעם -שער הגיא מערב
יזם :משרד הבינוי והשיכון מחוז חיפה.
שינוי לתכנית:
שינוי ג 12672 /
שינוי ג 9680 /
כפיפות לתכנית:
כפיפות ג 14047 /
כפיפות ג 20678 /
כפיפות ג 20861 /
כפיפות יק  /מק40/9680/
כפיפות יק  /מק41/9680/
כפיפות תמא 35 /
כפיפות תממ9/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם:
ישוב :יקנעם עלית ,שכ' שער הגיא מערב
שטח התכנית 127848.000 :מ"ר
גושים וחלקות:
גוש : 11834 :חלקי מחלקה 24 :עד : 24 :חלקי
גוש : 11834 :חלקי מחלקה 31 :עד : 45 :חלקי
גוש : 12740 :חלקי מחלקה 37 :עד : 37 :שלם
גוש : 12740 :חלקי מחלקה 48 :עד : 49 :חלקי
גוש : 12740 :חלקי מחלקה 55 :עד : 55 :חלקי
גוש : 12740 :חלקי מחלקה 63 :עד : 64 :חלקי

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
211-0296574
נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 211-0296574
תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות :
ג9000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב :נצרת
גושים וחלקות:
גוש  ,16506חלקות 64
מטרת התכנית:
 .1הקטנת קו בניין צפוני
 .2הקטנת קו בניין מערבי
כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית  ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע  ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה נצרת
.שכתובתה :ת"ד  ,31מיקוד  ,16100טלפון .04/6459203 :המתנגד
ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
הצפון שכתובתה :קריית הממשלה נצרת עילית  17000טלפון
. 04/6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית ,סמכויות חוקר וסדרי
עבודתו) ,התשמ"ט – . 1989

כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית  ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע  ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה נצרת
.שכתובתה  :ת.ד 31 .מיקוד  16100טלפון  .04/6459203 :המתנגד
ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
הצפון שכתובתה :קריית הממשלה נצרת עילית  17000טלפון
. 04/6508508

תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג19821/

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

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0417394
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 211-0417394

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב :נצרת.
גושים וחלקות:
גוש  ,16578חלק מחלקות 6
מטרת התכנית:
שינוי בזכויות הבנייה במגרש  ,A 4/6בחלקה  6גוש 16578
עיקרי הוראות התכנית :
שינוי בזכויות בנייה והוראות בנייה ,הגדלת אחוזי בנייה,
קביעת תכסית ,הגדלת צפיפות ,שינוי קו בניין.
כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית  ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע  ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה נצרת
שכתובתה  :ת.ד 31 .מיקוד  16100טלפון  .04/6459203 :המתנגד
ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
הצפון שכתובתה קריית הממשלה נצרת עילית  17000טלפון
. 04/6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתוכנית ,סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
התשמ"ט – . 1989
מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0422691
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבניה ,
התשכ"ה– 1965כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה  ,נצרת
מופקדת תכנית מפורטת מקומית מספר 211-0422691 :
תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות  :ג ,11810/ג,18951/
ג ,9000/ג16032/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
נצרת .
ישוב :
גושים וחלקות:
גוש  ,16539 :חלק מחלקה /ות 2 :
מטרת התכנית:
חלוקת קרקע בהסכמה ושינוי בהוראות בניה
עיקרי הוראות התכנית :
חלוקת קרקע בהסכמת הבעלים ,שינוי בקווי בניין ,תוספת
שטחי בנייה בסך  20%לבניה רוויה.
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מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
211-0476150
נמסרה בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
נצרת מופקדת תכנית מפורטת מקומית מס' 211-0476150 :
תכנית זו מהווה שינוי לתכניות הבאות :
ג5175/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב :נצרת .
גושים וחלקות:
גוש  ,16579חלק מחלקת 23
מטרת התכנית:
שינוי בקו בנין קדמי.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקו בניין קדמי לפי קו אדום מקווקו בתשריט.
כל מעוניין ראשי לעיין בתכנית  ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע  ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה נצרת
.שכתובתה  :ת.ד 31 .מיקוד  16100טלפון  .04/6459203 :המתנגד
ימציא העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז
הצפון שכתובתה :קריית הממשלה נצרת עילית  17000טלפון
. 04/6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתוכנית ,סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
התשמ"ט – . 1989
עלי סלאם
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נצרת

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

מרחב תכנון מקומי נצרת עילית

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
211-0462549

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
212-0497263

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נצרת עילית ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון ,מעלה יצחק  ,29נצרת עילית 1753005 ,מופקדת תכנית
מפורטת מס'  - 211-0462549מתחם משולב למסחר ותעשיה
בחלקות  76ו 77-גוש  ,17532נצרת עילית.

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נצרת עילית ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון ,מעלה יצחק  ,29נצרת עילית 1753005 ,מופקדת תכנית
מפורטת מס'  - 212-0497263מגרש  1403א.ת .ציפורית.

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות תמא/34/ב4/
כפיפות תממ9/2/
שינוי 1/02/14
שינוי ג2483/
שינוי ג19534/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נצרת עילית
אזור תעשיה ג'  ,נצרת עילית
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17532 :חלקות במלואן77 ,76 :
עיקרי הוראות התכנית:
התכנית המוצעת היא תשתית תכנונית להסדרת השימושים
וזכויות הבנייה עבור מתחם משולב למסחר ותעשיה בחלקות
 76ו 77-גוש  ,17532בנצרת עילית.
התכנית חלה בגבולות התכנית ג ,19534/אשר הוסיפה שימושים
למסחר במתחם.
תכנית נועדה לתקן פגמים טכניים של תכנית ג 19534/כגון:
חוסר של שטחי שירות ואי התחשבות בשטחים נלווים לשימוש
העיקרי לאולמות כמו שירותים ,מעברים  ,מחסנים וכו'.
בתכנית מבוקשים גם שטחים נוספים להרחבה עתידית של
פעילות האולמות .
התכנית מקנה תשתית תכנונית לאישור של שימוש החורג
למסחר כשימוש קבוע.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,רח' הגלבוע  16נצרת עילית ,טלפון .04-6478828 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :מעלה
יצחק  ,29נצרת עילית  ,טלפון.)04-6508555 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ג/בת235/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :נצרת עילית
א.ת .ציפורית  ,נצרת עילית
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17465 :חלקי חלקות1 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי גודל שטח תא שטח מינמלי ,ביעוד מסחר ומבנים
ומוסדות ציבור עפ"י ס' 62א( .א) ( )7בחוק התכנון והבנייה.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,רח' הגלבוע  16נצרת עילית ,טלפון .04-6478828 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :מעלה
יצחק  ,29נצרת עילית  ,טלפון.)04-6508555 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב התכנון המקומי נצרת עילית

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס'
212-0353201
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .212-0353201
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג15032/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :נצרת עילית
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17822 :חלקות במלואן116 ,115 ,87 :
עיקרי הוראות התכנית:
 .1הגדלת אחוזי בנייה בסמכות הועדה המקומית
 .2שינוי קוו בניין
 .3תוספת קומה לעליית גג (חלל רעפים) והגדלת גובה בניין
 .4הגדלת תכסית מותרת
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 28/10/2016ובילקוט פרסומים  ,7463בתאריך .07/03/2017

גושים וחלקות:
גוש  ,201008חלקה בשלמות 111

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה נצרת עילית ,רחוב הגלבוע  ,16טלפון04-86478828 :
ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון ,כתובת :מעלה יצחק ,29
נצרת עילית ,טלפון ,04-6508555 :כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מטרת התוכנית:
התכנית משנה זכויות בנייה:
קו בנין קדמי ,אחורי וצידי ,מגדילה את תכסית הקרקע ,מוסיפה
שטח שירות.

אלכס גדלקין
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה נצרת עילית
מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
 215-0402644הרחבת דרך ברחוב כורש
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 215-0402644
 הרחבת דרך ברחוב כורש _ עפולה.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות ג12567/
שינוי ג6113/
שינוי עפ/מק1/6113/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עפולה
כורש ,עפולה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 16701 :חלקי חלקות42 ,41 ,32 ,28 :
עיקרי הוראות התכנית:
התאמה סטטורית להסדרי תנועה חדשים לתחנה המרכזית
בעפולה
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 24/6/2016ובילקוט פרסומים  ,7297עמ'  ,8338בתאריך .4/7/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה עפולה ,רח' יהושוע  ,47עפולה ,טל'  04-6520341ובמשרדי
הועדה המחוזית ,מחוז צפון ,כתובת :קריית הממשלה  -משרד
הפנים נצרת עלית ,טל'  .04-6508508כל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
שלמה מליחי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה עפולה
מרחב התכנון המקומי קצרין

הודעה על אישור תכנית למתן תוקף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מק/
קצ 5/12485-/מגרש  ,422רובע  ''10שמס'ה  , 220-0444190גרסת
הוראות ,12 :גרסת תשריט.6 :
התכנית מהווה שינוי:
ל-ג ,12485 /שינוי ל-קצ /מק. 2 /12485 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
צרין -ברובע - 10מגרש  - 422רחוב ברקת.
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עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי בקו בניין קדמי אחורי וצדדי.
א .שינוי חלק מקו בניין אחורי לפי תשריט ,עבור חלונות
ממ"ד.
ב .שינוי קו בנין קדמי לפי תשריט עבור בליטות דקורטיביות.
ג .שינוי קווי בניין צידי מ– 3מ' ל– 2.1מ' לפי תשריט,
לאורך  6.5מ' בחלק האחורי של המגרש.
ד .שינוי בקווי בניין צידי מ– 3מ' ל– 2.8מ' לפי תשריט
לבליטות צדדיות במבנה בלבד.
 .2הגדלת כיסוי הקרקע ב  15מטר מ 165מטר ל  180מטר.
 .3הוספת  10מ"ר שטח שירות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
( 05/01/2017תאריך פרסום בעיתון האחרון) ובילקוט הפרסומים
מס'  7421עמוד  1619בתאריך  11/01/2017י"ג טבת תשע"ז.
התוכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית קצרין,
שכתובתה :מרכז מסחרי איתן ת.ד ,28 .קצרין טלפון.04-6969664 :
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,מחוז הצפון שכתובתה :ת.ד,595 .
נצרת עילית טלפון .04-6508580 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב התכנון המקומי קצרין

הודעה על אישור תכנית למתן תוקף
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מק/קצ7/12485-/
מגרש  - 425רובע  10שמס'  ,220-0444356המהווה שינוי
ל-ג ,12485 /שינוי ל-קצ /מק. 2 /12485 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
קצרין רובע  10מגרש  ,425רחוב בהט.
גוש  ,201007חלקה בשלמות 101
מטרת התוכנית:
התכנית משנה זכויות בנייה:
קו בנין קדמי ,אחורי וצידי ,מגדילה את תכסית הקרקע ,מוסיפה
שטח שירות.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי בקו בניין קדמי אחורי וצדדי.
א .שינוי חלק מקו בניין אחורי לפי תשריט ,עבור חלונות
ממ"ד.
ב .שינוי קו בנין קדמי לפי תשריט עבור בליטות דקורטיביות.
ג .שינוי קווי בניין צידי מ 3-מ' ל  2.1מ' לפי תשריט,
לאורך  6.5מ' בחלק האחורי של המגרש.
 .2הגדלת כיסוי הקרקע ב  15מטר מ 165מטר ל  180מטר.
 .3הוספת  10מ"ר שטח שירות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
( 06/01/2017תאריך פרסום בעיתון האחרון) ובילקוט הפרסומים
מס'  7421עמוד  1619בתאריך  11/01/2017י"ג טבת תשע"ז.

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

התוכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית קצרין,
שכתובתה :מרכז מסחרי איתן ת.ד ,28 .קצרין טלפון.04-6969664 :
וכן במשרדי הועדה המחוזית ,מחוז הצפון שכתובתה :ת.ד,595 .
נצרת עילית טלפון .04-6508580 :וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
דימי אפרצב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה קצרין
מרחב תכנון מקומי קריית שמונה

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 217-0457978
שם התכנית :בית ספר לחינוך חקלאי ולימודי סביבה
קריית שמונה
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס'217-0457978 :
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
כפיפות ג10877/
כפיפות ג14742/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :קרית שמונה ,רכס רמים קריית שמונה.
קואורדינטה X: 259319
קואורדינטה Y: 789098
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 13147 :חלקי חלקות47,49 :
גוש 13151 :חלקי חלקות1-2,12,22 :
מטרת התכנית:
הרחבת שטח מבני ציבור על שטח בייעוד מגורים
הרחבת דרך מאושרת
קביעת הוראות בנייה

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' גא/מק27/14/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
בגבעות אלונים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז צפון  ,מופקדת תכנית מפורטת מס' גא  /מק .27 / 14 /
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית ג 7403 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.מ .ביר אל-מכסור
ישוב :ביר אל-מכסור
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10502 :מ חלקה 26 :עד 26 :חלקי
גוש 10502 :מ חלקה 28 :עד 28 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בקוי בנין הקבועים בתכנית במגרש 2001
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
"גבעות אלונים" שפרעם ת.ד , 505 .טלפון  04-9502021 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ( כתובת :נצרת
עילית ת.ד 595 .טלפון ) 04-6508508 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גא/מק84/12/
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת גא/מק.84 / 12 /

עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת שטחי מגרשים לצורכי ציבור
הרחבת דרך וכן הארכתה למגרש סמוך
שינוי הוראות בדבר בינוי או עיצוב

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתוכנית ג 7735 /
שינוי לתוכנית גא  /מק 85 / 02 /

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך29.1.17 :
ובילקוט הפרסומים מס' ,7506 :בתאריך :י"ט באייר התשע"ז
 15.5.17עמוד6040 :

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.מ .כפר מנדא
ישוב :כפר מנדא

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה קריית שמונה ,שכתובתה :רחוב הרצל  37קריית
שמונה ת"ד  ,1מיקוד  ,11019טל'  04-6908412וכן במשרדי
הועדה המחוזית מחוז הצפון שכתובתה :משרד הפנים קריית
הממשלה ,נצרת עילית  17000טל'  ,6508508-04כל המעוניין
רשאי לעיין בתכנית בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17572 :מ חלקה 39 :עד 39 :שלם

ניסים מלכה
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה קריית שמונה

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

עיקרי הוראות התכנית:
חלוקה ללא הסכמת בעלים
הקטנת קווי בניין בהתאם למסומן בתשריט
הגדלת תכסית קרקע מ– 46%ל–50%
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 29/1/2016ובילקוט פרסומים  ,7251עמ'  ,5283בתאריך .20/4/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ועדה מקומית גבעות אלונים ,שפרעם ת"ד  ,505טל'
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 04-9502021ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון כתובת:
נצרת עילית ת.ד 595 .טל'  . 04-6508508כל המעונין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הוראות התכנית:
ניוד זכויות בין שני מגרשים המיועדים למב"צ ע"פ סעיף
62א(א) - 6ניוד  438מ"ר מתא שטח  1לתא שטח .3
שינוי קו בנין ע"פ סעיף 62א(א) - 4שינוי קו בנין צדי ימני מ3-
מ' עד  -0מ' ,שינוי קו בנין אחורי מ 3-מ' עד  0 -מ'.
הגדלת שטח מגרש לצרכי ציבור ע"פ סעיף 62א(א).3
הוספת שטחי שירות בתת הקרקע ע"פ סעיף 62א(א).15

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .261-0448233

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,חבל אשר ,ד.נ .גליל מערבי  ,5טלפון .04-9879610 :העתק
ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :קריית
הממשלה נצרת עלית  ,טלפון.)04-6508503 :

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
261-0448233

המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי לתשריט חלוקה מס' 261-0265801
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :עירית שפרעם
ישוב :שפרעם ,שכונת ואדי אלסקיע
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 10285 :מ חלקה 39 :עד 39 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת קווי בניין והגדלת תכסית קרקע לצורך יצירתמסגרת
תיכנונית למתן היתרים והרשאות.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 6/1/2007ובילקוט פרסומים  ,7421עמ'  ,1620בתאריך .11/1/2017
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ועדה מקומית גבעות אלונים ,שפרעם ת.ד 505 .טל':
 04-9502021ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון כתובת:
נצרת עילית ת.ד 595 .טלפון  . 04-6508508כל המעונין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אמין ענבתאוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה גבעות אלונים
מרחב תכנון מקומי חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
201-0432138
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חבל אשר ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .201-0432138
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג17045/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מטה אשר
ישוב :לוחמי הגיטאות
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19959 :מחלקה 11 :עד 11 :חלקי
גוש 19960 :מחלקה 4 :עד 4 :חלקי
מטרות התכנית:
הגדלת שטח מגרש לצרכי ציבור
ניוד זכויות בין שני מגרשים המיועדים למב"צ (מתא שטח 1
לתא שטח )3
שינוי קו בנין
הוספת שטחי שירות בתת הקרקע
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התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
אביעזר (אביק) ריכב
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חבל אשר
מרחב תכנון מקומי גליל תחתון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
206-0460188
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
גליל תחתון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון מופקדת תכנית מפורטת מס'206-0460188 :
המהווה שינוי לתכניות הבאות :
ג 10034 /
ג 12955 /
ג 21246 /
ג 3784 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :
ישוב  :בית רימון
גושים וחלקות:
גוש 16587 :מחלקה 1 :עד 1 :חלקי
גוש 16588 :מחלקה 1 :עד 1 :חלקי
גוש 16589 :מחלקה 1 :עד 1 :חלקי
גוש 16590 :מחלקה 18 :עד 18 :חלקי
גוש 16593 :מחלקה 1 :עד 1 :חלקי
שטח התכנית 96142.000 :
מטרת התכנית :
ניוד זכויות בנייה מיעוד קרקע מבנים ומוסדות ציבור ליעוד
קרקע מגורים א'.
עיקרי הוראות התכנית :
ניוד זכויות בנייה מיעוד קרקע מבנים ומוסדות ציבור ליעוד
קרקע מגורים א' ,הגדרת זכויות בנייה במתחמי יעוד מגורים
א' :תכסית ,שטחי בנייה וקווי בנין למגורים.

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה גליל
תחתון  ,כדורי מיקוד  14101טלפון .046628210 :העתק התנגדות
יומצא למשרדי הוועדה המחוזית (כתובת :רח' מעלה יצחק 29
נצרת עלית ,מיקוד  , 1753005טלפון.)04-6508555 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתכמת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט.1989-
אשר כהן
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה גליל תחתון
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
254-0419077
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .254-0419077
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג5312/
שינוי ג12698/
שינוי ג18466/
כפיפות תמא35/
כפיפות ג6540/
כפיפות תממ9/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .עמק יזרעאל
ישוב :נהלל

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
254-0440008
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
יזרעאלים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .254-0440008
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי ג17049/
כפיפות תמא3/
כפיפות תמא34/
כפיפות תמא/34/ב3/
כפיפות תמא35/
כפיפות תממ9/2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מ.א .עמק יזרעאל
ישוב :בית שערים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 11242 :חלקות במלואן,14 ,12 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
,35 ,32 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15
,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,50 ,49 ,48 ,47 ,45 ,42 ,37
66 ,65 ,64 ,63
גוש 11242 :חלקי חלקות39 ,34 ,33 ,31 ,30 :
גוש 11243 :חלקות במלואן4 :
גוש 11243 :חלקי חלקות61 ,14 ,12 ,6 :
גוש 11248 :חלקות במלואן,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 :
,33 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 ,22 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
44 ,42 ,38 ,37 ,36
גוש 11248 :חלקי חלקות43 ,41 ,40 ,39 ,35 ,34 ,21 ,20 ,1 :
גוש 11249 :חלקות במלואן,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,34 ,33 ,24 :
,63 ,62 ,61 ,60 ,59 ,58 ,57 ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,47 ,46 ,45
77 ,76 ,72 ,71 ,70 ,69 ,68 ,67 ,66 ,65 ,64
גוש 11249 :חלקי חלקות36 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25 :
גוש 12775 :חלקי חלקות60 ,59 :

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 17186 :חלקי חלקות1 :

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בנין והוראות בינוי בשטח חקלאי.

עיקרי הוראות התכנית:
הסדרת קוי בניין ומרחקים מותרים בין מבנים עפ"י מצב בינוי
קיים.

כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כלמעונין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,מ.א .עמק
יזרעאל טלפון .04-6429660 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית ,טלפון:
.)04-6508508

כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כלמעונין בקרקע ,בבניין או
בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,מ.א .עמק
יזרעאל טלפון .04-6429660 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים ,נצרת עלית ,טלפון:
.)04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
עידו דורי
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה יזרעאלים
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מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
262-0472498
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
לב הגליל ,מופקדת תכנית מפורטת מס' .262-0472498
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 262-0263459
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :סח'נין
ישוב :סח'נין
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 19288 :חלקי חלקות19 :
מגרשים
מגרש 101 :מתוכנית262-0263459 :
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת זכויות הבנייה בסכנין .
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת.ד 80.סכנין ,טלפון .04-6746741
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב ובה פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
נביל דאהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה לב הגליל
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הועדה
המקומית מס' 257-0437251
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
"מבוא העמקים" ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה
מחוז צפון מופקדת תכנית בסמכות הועדה המקומית מס' 257-
 .0437251גרסה :תשריט 9 -הוראות16 -
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 / 3מע  /מק 39 / 8803 /
ג 8803 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :עילוט
גושים  /חלקות לתכנית:
גוש 17485 :מחלקה 41 :עד 41 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי זכויות והוראות בנייה.
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העלאת גובה המבנה ל 16.50-במקום 16.0מ' המאושר.
תוספת  20%שטח עיקרי.
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבנין או בכל פרט
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית וכן כל הזכאי
לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך 60
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה "מבוא
העמקים" כתובת :רח' ציפורן  , 5נצרת עלית טלפון04-6468585 :
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון
כתובת :רח' מעלה יצחק  29נצרת עלית ,טל'.04-6508503 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות) תשמ"ט.1989-
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית בסמכות הועדה
המקומית מס'  / 8מעמק 101 / 8588 /
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית בסמכות הועדה המקומית
מס'  / 8מעמק .101 / 8588 /
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג 8588 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :כפר כנא
גושים  /חלקות לתכנית:
גוש 17394 :מחלקה 1 :עד 2 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי בקו בניין קדמי לקומת מרתף לפי קו אדום מקווקוו ,
 2.17מ' במקום  4.00מ' .
 .2שינוי בגובה בניין  19.25מ' במקום  14.5מ' .
 .3שינוי במס' קומות  5במקום . 4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 27/12/2013ובילקוט פרסומים  ,6743עמ'  ,3427בתאריך .26/1/2014
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מבוא העמקים ,כתובת :רח' ציפורן  ,5נצרת עילית .טל'
 ,04-6468585ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון כתובת :רח'
מעלה יצחק  29נצרת עלית ,טל' .04-6508503 :כל המעונין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית בסמכות הועדה
המקומית מס' 257-0313312
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית בסמכות הועדה המקומית
מס'  .257-0313312גרסה :תשריט  4 -הוראות 12 -
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
ג 11452 /
ג 5507 /

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב :ריינה
גושים  /חלקות לתכנית:
גוש 17526 :מחלקה 38 :עד 38 :חלקי
מגרשים:
מגרש6/3 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי בהוראות וזכויות בנייה
 הסדרת קווי בניין לפי תשריט מצב מוצע (הוספת קו בנייןתחתי)  ---סעיף _4
 הגדלת תכסית קרקע מ– 42%ל– 65%לצורך קירוי חניהובנייה תת-קרקעית ---סעיף .5
 הוספת  50מ"ר לשטחי הבנייה העיקריים המאושריםבמסגרת תכנית ג11452--/סעיף 16א _2
 הוספת 70מ"ר שטחי שירות תת-קרקעיים  ---סעיף _15 הוספת קומות  -3קומות מעל קומת מרתף במקום  2קומותמעל קומת עמודים
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 1/1/2016ובילקוט פרסומים  ,7227עמ'  ,4377בתאריך .13/3/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מבוא העמקים כתובת :רח' ציפורן  ,5נצרת עילית .טלפון:
 ,04-6468585ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון כתובת :רח'
מעלה יצחק  29נצרת עלית ,טל' .04-6508503 :כל המעונין רשאי
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
חאתם דאוד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מבוא העמקים
מרחב תכנון מקומי :מעלה חרמון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
256-0436402
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מעלה החרמון מופקדת תכנית מפורטת בסמכות ועדה מקומית
מס'256-0436402 :
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג17089/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
ישוב  :עין קניה
אזור  :שכונה דרומית בישוב עין קניה
קואורדינאטה X 268585
קואורדינאטה Y 793364
גושים וחלקות :
לא רלוונטי
שטח התכנית  2.009 :דונם
מטרת התכנית :
הצעת דרך ברוחב  10מ' מחברת דרכים  7ו -48
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מאזור מבני ציבור ,שצ"פ ומגורים לדרך מוצעת
ברוחב  10מ'.

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל וכל מעוניין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המרחבית לתכנון ולבנייה מעלה
החרמון  ,מסעדה – רמה"ג – מיקוד. 12435המתנגד ימציא העתק
התנגדות למשרדי הועדה המחוזית-מחוז הצפון שכתובתה :
משרד הפנים רחוב מעלה יצחק  29נצרת עלית מיקוד .1753005
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העבודות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט.1989-
עמוס רודין
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מעלה חרמון
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
209-0371989
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מרום הגליל ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
צפון ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  :209-0371989החלפת
שטחים בין יעוד מגורים לשביל בישוב פרוד.
המתייחסת לתכניות הבאות:
כפיפות ג17034/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מרום הגליל
ישוב :פרוד
שטח התוכנית 1.3270 :דונם
גושים וחלקות:
גוש 15633 :חלקי חלקות13 :
עיקרי הוראות התכנית:
התאמת גבול המגרשים  156-157מתכנית ג 17034/לפי המצב
בפועל.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית,
וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות
תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין
הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה
מרום הגליל ,ת.ד 90000 .דאר צפת  13110טלפון04-6919806 :
פקס ,04-6987734 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית ,מחוז צפון כתובת :ת.ד ,595 .נצרת עילית ,מיקוד
 - 17000טלפון .04-6508508
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
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מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
209-0359117
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :209-0359117
ניוד זכויות למגורים מגרשים  245,294,298מושב ספסופה.
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג16295/
כפיפות תמא35/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מרום הגליל
ישוב :ספסופה
שטח התוכנית 9.8800 :דונם
גושים וחלקות:
גוש 14456 :חלקי חלקות1 :
עיקרי הוראות התכנית:
הוספת 7%שטחי בנייה וניוד זכויות ממגרשים 245,294,298
בהתאם למבנים הקיימים.
פרסום נוסף לתוקף לאחר תיקון טעות סופר.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 04/07/2016ובילקוט פרסומים מס'  ,7308עמוד  ,8909בתאריך
 ,26.7.2016כ' בתמוז התשע"ו.
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מרום הגליל .כתובת :ת.ד 90000 .דאר צפת  13110טלפון:
 04-6919806פקס .04-6987734 :ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז צפון ,כתובת :ת.ד 595 .נצרת עלית ,טלפון .04-6508508 :כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
209-0415000
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :209-0415000
דלתון  -אזור תעשייה  -איחוד וחלוקה.
המתייחסת לתכניות הבאות:
ג13805/
שינוי ג12428/
כפיפות תמא/34/ב4/
שטח התוכנית 71.8000 :דונם
גושים וחלקות:
גוש 14035 :חלקי חלקות35 ,15 :
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בסמכות ועדה מקומית לפי
סעיף 62א (א)  1לחוק התכנון והבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 05/02/2017ובילקוט פרסומים מס'  ,7451עמוד  ,3668בתאריך
 ,16.2.2017כ' בשבט התשע"ז.
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מרום הגליל .כתובת :ת.ד 90000 .דאר צפת  13110טלפון:
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 04-6919806פקס .04-6987734 :ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז צפון ,כתובת :ת.ד 595 .נצרת עלית ,טלפון .04-6508508 :כל
המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
עמית סופר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מרום הגליל
מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
205-0417196
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' :205-0417196
תוכנית להגדלת שטחי בנייה במגרש מס'  - 207לבון.
המתייחסת לתכניות הבאות:
שינוי ג/במ146/
שינוי מש/מק2/146/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :משגב
ישוב :לבון
שטח התוכנית 1.3780 :דונם
גושים וחלקות:
גוש 21163 :חלקות במלואן105 :
עיקרי הוראות התכנית:
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 27/1/2017ובילקוט פרסומים  ,7437עמ'  ,3052בתאריך .1/2/2017
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "משגב" .כתובת :משגב ,א.ת .תרדיון ,משגב ,טלפון04- :
 .9990102ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז צפון ,כתובת :ת.ד.
 595נצרת עלית ,טלפון .04-6508508 :כל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן
באתר האינטרנט של הועדה המקומית http: //www.vaada-
.misgav.org.il
רון שני
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה משגב

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אופקים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס'
601-0384230
שם התכנית :מגרש  930בשכונת רמת שקד ,אופקים
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מתאר מפורטת מס'
.601-0384230
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
103 / 03 / 23
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :אופקים

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

ישוב :אופקים
מגרש  930בפינת הרחובות האשל ואמנון ותמר ,בשכונת רמת
שקד ,אופקים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39666 :מחלקה 20 :עד 20 :שלם
גוש 39666 :מחלקה 111 :עד 111 :חלקי
גוש 39666 :מחלקה 113 :עד 113 :חלקי
מגרש 930 :שלם מתוכנית130 /03 /23 :
מטרת התכנית:
הגדלת השטח המותר לבנייה בקומת הקרקע
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מוצע 20 :מ"ר לטובת שטחי שירות כגון ממ"ד מחסן וחדר
שירות.
שינוי מפלס ה  0.00עפ"י סעיף 62א(א) סעיף קטן .5
מאושר85.00+ :
מוצע86.90+ :
תוספת קומה עפ"י סעיף  62א (א) סעיף קטן 9
מאושר 2 :קומות
מוצע 2 :קומות מעל מפלס הכניסה וקומה אחת מתחת
למפלס הכניסה ,סה"כ  3קומות.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 14.10.16
ובילקוט פרסומים מס'  ,7380עמוד  ,828בתאריך .16.11.2016

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  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה מקומית אילת .כתובת -רח' חטיבת
הנגב  ,ת.ד 14.אילת טלפון .08-6367114 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז הדרום .כתובת  -רח'
התקווה  ,4ת.ד 68 .באר -שבע  84100טלפון08-6263820 :

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה אופקים ,טל'  08-9928542ובמשרדי הועדה המחוזית,
מחוז דרום ,כתובת :התקווה  4באר שבע ,טלפון.08-6263830 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

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

עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קווי הבניין הקדמיים לרחוב.
 .2הגדלת תכסית.
 .3קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
 .4קביעת תנאים למתן היתר ופיתוח תשתיות.

איציק דנינו
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה אופקים
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
602-0399840
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית ב"ש ובמשרדי
הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'
 602-0399840על תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס'
/2 214/032מק 417/למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.
שטח התכנית 0.463 :דונם.
גושים וחלקות:
גוש 40129 :חלקה 82 :מגרש332 :
המבקש :משה בן ניסן
עיקרי הוראות התכנית:
 .1קו בניין לבריכה וחדר מכונות עפ"י סעיף  62א' (א) סעיף
קטן .4
מאושר 2 :מטר
מוצע 1 :מטר לבריכה וקו אפס לחדר מכונות.
 .2שינוי קו בנין נקודתי עפ"י סעיף  62א' (א) סעיף קטן 4
מאושר קו בניין צידי ימני 2 :מטר
מוצע :קו אפס נקודתי לפי המסומן בתשריט לצורך הקמת
מרפסת מקורה במצללה על גג החניה.
 .3תוספת זכויות בנייה עפ"י סעיף 62א(א) (16א)()2
מושר שטח עיקרי  180 :מ"ר
מוצע  230מ"ר
 .4תוספת זכויות בנייה למפלס הכניסה עפ"י סעיף  62א(א)
סעיף קטן .15

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
6020463281
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית ב"ש ובמשרדי
הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית מפורטת מס' 6020463281
על תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס' /2 ,214/03/2מק417/
למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.
שטח התכנית 0.542 :דונם.
מקום:
גוש 40129 :חלקה 412 :מגרש  357רובע  6באילת דרך הבשמים.
המבקש :גל דובב
עיקרי הוראות התכנית:
 .1תוספת זכויות בנייה של  50מ"ר לשטח עיקרי .בסמכות
מקומית ע"פי סעיף  62א(א) ( 16א)(.)2
 .2מצב מאושר 180 :מ"ר עיקרי 20 .מ"ר שטח שירות 30 .מ"ר
שטח שירות לחניה -מתכנית/2מק , 417/מצב מוצע 230 :
מ"ר שטח עיקרי .
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  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה מקומית אילת .כתובת -רח' חטיבת
הנגב  ,ת.ד 14.אילת טלפון .08-6367114 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז הדרום .כתובת  -רח'
התקווה  ,4ת.ד 68 .באר -שבע  84100טלפון08-6263820 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
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שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו ) ,
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס':
602-0495465
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  ,89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המחוזית ב"ש ובמשרדי
הועדה המקומית אילת מופקדת תכנית מפורטת מס' 602-
 0495465על תכנית זו חלות כל הוראות תכנית מס' , 214/03/2
/2מק .417/למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.
המבקש :כהן אלעזר
שטח 0.494 :דונם
מיקום:
דרך הבשמים , 34מגרש ,387
תכנית מפורטת מס' 656-0490516גושים וחלקות:
גוש , 40127חלקה  , 7שכ' שחמון ,רובע ,6אילת
עיקרי הוראות התכנית :
 .1שינוי קן בניין לבריכה וחדר מכונות -
בגבול עם מגרש שכן ל 1 -מ' ,מותר  2מ' לפי סעיף 62א(א)4
 .2תוספת זכויות בנייה של  50מ"ר לשטח עיקרי.
מותר  189מ"ר  ,מוצע  230מ"ר לפי סעיף 62א(א)( 16א)()2
 .3שינוי קו בניין מ2.0 -מ' עד קו בניין  - 0לצורך מרפסת
ומצללה מעל לחנייה מקורה לפי סעיף 62א(א)4
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  100לחוק  ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים  ,למשרדי הועדה מקומית אילת .כתובת -רח' חטיבת
הנגב  ,ת.ד 14.אילת טלפון .08-6367114 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית מחוז הדרום .כתובת  -רח'
התקווה  ,4ת.ד 68 .באר -שבע  84100טלפון08-6263820 :
ההתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב ובפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
602-0139824
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0316810
תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' /2 214/03/2מק 417/על
כל הוראותיה  ,למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.
המבקש :צאחי שאבי
שטח התכנית 0.476 :דונם
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מיקום :
מגרש  370באילת גוש 40128 :חלקה 4 :חלקי חלקה:
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי קו בניין לבריכה בגבול עם מגרש שכן ל 1-מ' ,מותר
 2מ'.
בסמכות מקומית עפ"י סעיף  62א (א) סעיף קטן.4
 .2תוספת זכויות בנייה של  50מ"ר לשטח עיקרי  .מותר 180
מ"ר ,מוצע  230מ"ר.
בסמכות מקומית עפ"י סעיף  62א(א) ( 16א)(.)2
 . 3מרפסת ומצללה מעל החניה המקורה עד קו בניין  0עפ"י
סעיף 62א(א) סעיף קטם .4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך27/9/16
ובילקוט הפרסומים מס'  7490התשע"ו עמוד _ 5314בתאריך
27/4/17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת"ד  ,14אילת  ,88000טל'  08-6367114/5ובמשרדי
הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה  4ת.ד ,68 .באר-
שבע  84100טל 08 6263820- :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס':
602-0352286
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0352286
תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' _/2מק 417/ו214/03/2 -
על כל הוראותיה  ,למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.
המבקש :אלי טובול
שטח התכנית:
 452.000מ"ר
מיקום:
מגרש  ,134גוש , 40130חלקה  ,8ח"ח ,133שחמון רובע  ,6אילת
אישור תכנית הופקדה ופורסמה בילקוט הפרסומים  7308ביום
 ,26/07/16וביום  02/08/16נקבעה שאינה טעונה אישור לפי
סעיף (109א) לחוק תוספת זכויות בנייה לפי הפרוט הבא:
 . 1תוספת זכויות בנייה על פי סעיף 62א(א)(16א)1
שטח עיקרי:
מאושר  180.0 :מ"ר
מוצע  230.0 :מ"ר
 .2שינוי בקווי בניין לבריכה (צפון-מזרח) על פי סעיף62א(א)4
מאושר  4.0 :מ'
מוצע  1.0 :מ'
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 30/06/16ובילקוט הפרסומים מס'  7308התשע"ו ,עמודים ,8911
 8912בתאריך 26/07/16
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת"ד  ,14אילת  ,88000טל 08-6367114/5 :ובמשרדי
הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה  4ת.ד ,68 .באר-
שבע  ,84100טל 08 6263820- :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תוכנית מפורטת מס'
602-0450585
נמסרת בזה הודעה  ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0450585
תכנית זו כפופה לתכנית מפורטת מס' _ 8/105/03/2על כל
הוראותיה  ,למעט השינויים הכלולים בתכנית זו.
המבקש :סולו-אנרגיה הנדסה וסחר בע"מ
שטח התכנית 1.070 :דונם.
מיקום:
גוש  40051לא מוסדר חלקה  1ח"ח 2001
מגרש  , 19רחוב הספן _ 19אזור התעשיה
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בנין –מאושר קדמי  6מ' ,צדדי ימני  4מ' ,צדדי שמאלי
 0מ' ,אחורי  8מ' ואחורי לסככה  0מ' מוצע קדמי  4מ' ,צדדי ימני
 0מ' ,צדדי שמאלי  2מ' ,אחורי  0מ' .על פי סעיף  62א (א)4
שינוי גובה מירבי מאושר  8מ' מוצע  12מ' על פי סעיף 62אנ(א)4א'
תוספת קומת מרתף מאושר  2קומות מעל הקרקע
מוצע שתי קומות מעל הקרקע וקומה אחת מתחת לקרקע על
פי סעיף  62א (א)  4א'
תוספת שטחי שירות תוספת  900( 100%מ"ר) שטחי שירות לחניה,
אחסון ומתקנים טכניים מתחת לקרקע .על פי סעיף 621א(א).15
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 15/12/16
ובילקוט הפרסומים  ,7424התשע"ז ,עמ'  ,2407בתאריך .15/1/17
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ,ת"ד  ,14אילת  ,88000טל 08-6367114/5 :ובמשרדי
הועדה המחוזית מחוז דרום ברח' התקווה  4ת"ד  ,68באר-
שבע  84100טל 08 6263820- :וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
משה אלמקייס
מ"מ יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה אילת
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית 605-0390344 :
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס'  605-0390344המהווה שינוי לתכניות הבאות/5במ3/34/
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכונה :רחוב :חזן יעקב מס'43 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38198 :מחלקה 44 :עד 44 :שלם
גוש 38198 :מחלקה 129 :עד 129 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתכנית מס' /5במ 3/34/במגרש מס'  42חד משפחתי בודד
(בנה בתך) באזור מגורים א' על ידי:
 .1הגדלת סה"כ השטח המותר לבנייה מ– 390,34מ"ר
ל– 415.79מ"ר על יד הוספת .25מ"ר שטח עיקרי לפי סעיף
62א(1א)(1א)(.)1
 .2הסדרת קווי הבניין לפי סעיף 62א(א)(.)4

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

.3

הגדלת תכסית קרקע מרבית מ– 42.22%ל– 47.92%לפי סעיף
62א(א)()9

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית 605-0425553 :
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס' 605-0425553
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 / 5במ  4 / 75 /שינוי  / 5במ  75 /שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכונה :נווה מנחם (נחל עשן) רחוב :אלרואי
דוד מס'6 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38174 :מחלקה 64 :עד 64 :שלם
גוש 38174 :מחלקה 86 :עד 86 :חלק
מטרת התכנית:
שינוי לתוכנית מס' /5במ 4/75/במגרש מגורים חד משפחתי
עם קיר משותף מס'  ,B1196ברח' דוד אלרואי  ,6שכ' נווה מנחם
על ידי
 .1הגדלת סה"כ זכויות הבנייה מ 163-מ"ר ל 236-מ"ר לפי
סעיף 62א (א( )1( )1א) (.)1
 שטח עיקרי :מ 130-מ"ר ל 200-מ"ר. שטחי שירות :מ 33-מ"ר ל 36-מ"ר (עבור סככת חנייה 15מ"ר ,ממ"ד  15מ"ר ומחסן  6מ"ר).
 .2קביעת קווי בניין עבור שטחי שירות לפי סעיף 62א (א) (.)4
 .3שינוי תכסית מירבית לפי סעיף 62א (א) (.)9
 .4שינוי בינוי סטנדרטי לפי סעיף 62א (א) (.)5
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  1ת.ד 15 .באר – שבע ,טל' 08 : 6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
( סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו ),
תשמ"ט – . 1989
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מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תכנית 605-0413617 :
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה,
מופקדת תכנית המהווה שינוי תכנית מפורטת הנקראת תכנית
מס' 605-0413617
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
 / 5במ  82 /שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,שכונה :נאות-לון רחוב :קורא הדורות מס'1 :
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38325 :מחלקה 77 :עד 77 :חלקי
גוש 38329 :מחלקה 49 :עד 49 :שלם
גוש 38329 :מחלקה 69 :עד 69 :חלקי
מטרת התכנית:
שינוי לתוכנית מס' /5במ 82/במגרש מגורים חד משפחתי מס'
 ,199ברח' קורא הדורות  ,1נאות לון .על ידי
 .1הגדלת סה"כ זכויות בנייה מ 350.4-מ"ר ל 363.55-מ"ר לפי
סעיף 62א (א( )1( )1א)(.)1
 שטח עיקרי :מ 208.4-מ"ר ל 221.55-מ"ר. שטחי שירות מעל הכניסה הקובעת 29.5 :מ"ר (סככתרכב  15מ"ר ,ממ"ד  8.5מ"ר ומחסן  6מ"ר) ,ללא שינוי.
 שטחי שירות מתחת לכניסה הקובעת 112.5 :מ"ר ,ללאשינוי.
 .2שינוי וקביעת קווי בניין לפי סעיף 62א (א) (.)4
 .3שינוי תכסית מרבית לפי סעיף 62א (א) (.)9
כל מעונין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל  ,כל מעונין בקרקע  ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית  ,וכן
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
חודשיים מיום פרסומה של הודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרד הועדה המקומית לתכנון ובנייה .כיכר מנחם
בגין  1ת.ד 15 .באר – שבע ,טל' 08 : 6463656 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ,לא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה
( סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות וסדרי עבודתו ),
תשמ"ט – . 1989
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 605-0277939
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה –  ,1965בדבר אישור תכנית מס' 605-0277939
המהווה שינוי לתכנית מפורטת מס' :
שינוי  / 5במ 5 / 130 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקום:
ישוב :באר שבע ,מאפו אברהם 23
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 38139 :מחלקה 19 :עד 19 :שלם
גוש 38139 :מחלקה 59 :עד 59 :חלקי
גוש 38139 :מחלקה 63 :עד 63 :חלקי
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מטרת התכנית:
שינוי לתוכניות מס' /5במ 5/130/במגרש מס'  120ברח' אברהם
מאפו  ,23,25שכ' נווה זאב ,על יד:
 .1הגדלת זכויות בנייה כוללים המותרים מ 1960 -מ"ר ל-
 2030מ"ר לפי סעיף 62א(א()1()1א)( )2כמפורט להלן:
א .שטח עיקרי מ– 1440ל–( :1506תוספת שטח לדירה מס'
 9בבית מס'  26 - 23מ"ר ,תוספת שטח לדירה מס' 9
בבית מס'  40 - 25מ"ר ).
ב .שטח שרות מ– 520מ"ר ל– 524מ"ר (לטובת שטח משותף
להסדרת שטחים בהתאם לקיים בפועל)
 .2שינוי הוראות בדבר בינוי עבור תוספת בנייה במרפסת גג
לדירות מס'  9בבית מס'  23ומס'  9בבית מס'  25לפי סעיף
62א (א) (.)5
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 10/11/2016בילקוט פרסומים  ,7337עמ'  ,9599בתאריך 8/9/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה ככר מנחם בגין  2ת.ד ,15.באר – שבע טל08 : 6463650 :
טל אל-על
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ובנייה באר שבע
מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
607-0499442
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
דימונה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום,
מופקדת תכנית מפורטת מס' .607-0499442
המהווה שינוי לתכניות הבאות607-0251900 :
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :דימונה
ישוב :דימונה
תכנית זו ממוקמת בליבו של שצ"פ רחב ידיים הצמוד לפארק
בן גוריון מדרום ,גובלת באולם הספורט החדש שבבית הספר
נועם חיים בחזית הדרום מזרחית ובסמוך לשכונות נווה אביב
ונאות הללי.
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 100324 :מ חלקה 1 :עד 1 :חלקי
גוש 400495 :מ חלקה 1 :עד 1 :חלקי
עיקרי הוראות התכנית:
מטרת התכנית לאפשר את שדרוג המתקנים בבריכה העירונית
דימונה כולל ,בניית חדר כושר ,בריכה מקורה מחוממת ,בריכה
טיפולית ,ספא ,קיוסק מסעדה ומלתחות .זאת על ידי קביעת
גבולות חדשים במגרש  1בגוש  400495על ידי הצרחת שטחים
מחניה במגרש  2001ושצ"פ ממגרש  2000לטובת שטח ספורט
והחזרת שטחים אלו בתוך גבולות התכנית החדשה ללא שינוי
בשטחים הכוללים של כל ייעוד קרקע .כל זאת מתוקף סעיף
.62א( .א) סעיף קטן  .1בנוסף התכנית קובעת קווי בניין והנחיות
לבנייה.
כל המעונין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעונין בקרקע ,בבניין
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית ,וכן
כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

 60יום ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובנייה ,שדרות
הנשיא דימונה ,ת.ד  1טלפון .08-6563182 :העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית (כתובת :משרד הפנים קריית
הממשלה התקווה  4באר שבע טלפון .)08-6263799
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
בני ביטון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה דימונה
מרחב תכנון מקומי מצפה רמון

דרום ,מופקדת תכנית מפורטת מס'  - 613-0493304מגרש 47
רח' עין שחק מצפה רמון.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 7/117/03/27
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מצפה רמון
עין שחק  ,26מצפה רמון
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39596 :חלקי חלקות97 ,95 ,94 :
גוש 39597 :חלקי חלקות31 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קוי בנין קידמי מ 6-ל ; 5-צדדי מ 3-ל 2-ואחורי מ3-
ל( 2.8-כמסומן בתשריט) על פי סעיף 62א(א).
מצב מוצע מגרש  47עין שחק  26מצפה רמון.

נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מצפה רמון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
דרום ,מופקדת תוכנית מפורטת מס'  - 613-0331983מגרש 50
רח' עין מור .50

כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה – מצפה רמון ,שד' בן גוריון ( 8מעל הדואר)  ,טלפון08- :
 .6596254העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
(כתובת :קריית הממשלה  -משרד הפנים באר-שבע ,טלפון:
.)08-6263778

גושים /חלקות לתכנית:
גוש 39597 :חלקות במלואן22 :
גוש 39597 :חלקי חלקות30 :

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

הודעה בדבר הפקדת תוכנית מפורטת מס'
613-0331983

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מצפה רמון
בנה ביתך "הדקלים" עין מור  , 13מצפה רמון

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין כמסומן במגרש  ,50עין מור  13במצפה רמון.
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה – מצפה רמון ,שד' בן גוריון ( 8מעל הדואר)  ,טלפון08- :
 .6596254העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית
(כתובת :קריית הממשלה  -משרד הפנים באר-שבע ,טלפון:
.)08-6263778
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
מרחב תכנון מקומי מצפה רמון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
613-0493304
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מצפה רמון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

מרחב תכנון מקומי מצפה רמון

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
613-0423475
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'
/27 - 613-0423475במ 1027/קווי בניין ,גובה ותכסית ישיבת
מדברה כעדן.
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 5/117/03/27
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :מצפה רמון
עין עופרים ,מצפה רמון
גושים וחלקות:
גוש 39596 :חלקי חלקות32 ,31 :
גוש 39597 :חלקי חלקות31 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין ,שינוי גובה הבנייה ושינוי תכסית.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 5/1/2017ובילקוט פרסומים  ,7490עמ'  ,5319בתאריך .27/4/2017
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה מצפה רמון .שד' בן גוריון ( ,8מעל הדואר) ,טל'

6691

 .08-6596254ובמשרדי הועדה המחוזית ,מחוז דרום ,כתובת:
קריית הממשלה  -משרד הפנים באר-שבע ,טל' .08-6263778
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
רוני מרום
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מצפה רמון
מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית מפרוטת מס'
609-0418988
שם התכנית :מגרש מס'  191שכ' נתיבות מערב
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה ,
תשכ"ה –  , 1965בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .609-0418988
המהווה שינוי לתכניות הבאות :
שינוי לתוכנית 127/02/22
כפיפות 609-0173526
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם :
רשות מקומית  :נתיבות
שכונה  :נתיבות מערב ,רחוב  :ניסנית 59
גושים  /חלקות לתכנית :
גוש 39856 :מחלקה 78 :עד 78 :חלקי
גוש 39858 :מחלקה 27 :עד 27 :שלם
עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קו בנין צדדי דרומי מ– 5מ' ל– 2.5מ'
שינוי קו בנין אחורי מ– 5מ' ל– 3מ' בהתאם לסעיף מס' 62א(א)()4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 14/2/17ובילקוט פרסומים .7463
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ובנייה נתיבות ובמשרדי הוועדה המחוזית  ,מחוז דרום  ,כתובת
קרית ממשלה  ,רחוב התקווה  4באר שבע טלפון ,08/6263791 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .
מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר אישור תכנית מפרוטת מס'
609-0473702
שם התכנית :מגרש מס'  182שכ' נתיבות מערב
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה ,1965-בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .609-0473702
המהווה שינוי לתכניות הבאות :
שינוי לתוכנית 127/02/22
שינוי לתוכנית 609-0173526
השטחים הכלולים בתכנית ומיקומם :
רשות מקומית  :נתיבות
שכונה :נתיבות מערב ,רחוב  :פאת שדה
גושים  /חלקות לתכנית :
גוש 39858 :מחלקה 18 :עד 18 :שלם
גוש 39858 :מחלקה 45 :עד 45 :חלקי
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עיקרי הוראות התכנית :
שינוי קווי בנין צדדיים מ– 5מ' ל– 3מ' ו -מ 3-מ' ל 2.7-מ'
שינוי קו בנין אחורי מ– 5מ' ל– 4מ' בהתאם לסעיף מס' 62א(א)(4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך
 17/2/17ובילקוט פרסומים .7463
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון
ובנייה נתיבות ובמשרדי הוועדה המחוזית  ,מחוז דרום  ,כתובת
קרית ממשלה  ,רחוב התקווה  4באר שבע טלפון ,08/6263791 :
כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל .
יחיאל זוהר
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נתיבות
מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
633-0458893
שם תכנית :מושב חלץ משק  - 32ווהב איילת
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
חוף אשקלון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
דרום ,מופקדת תכנית מפורטת מס' .633-0458893
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 200/03/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חוף אשקלון
ישוב :חלץ
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 2143 :חלקי חלקות47 ,40 ,37 ,32 ,31 ,30 ,29 :
גוש 2144 :חלקי חלקות54 :
מטרות התכנית:
הסדרת קווי בניין בנחלה בהתאם לבינוי קיים
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי וקביעת קו בניין לפי סעיף  62א' (א) ()4
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל( ,טל' לבירורים08-6776403 :
) .ובוועדה המחוזית בימי קבלת קהל ובתאום מראש .כל מעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ובנייה ,חוף אשקלון ,העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית (כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה  4באר
שבע טל' .) 08-6263791
נוסח הפרסום לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של
הועדה בכתובת http: //www.hof-ashkelon.org.il
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

מרחב תכנון מקומי חוף אשקלון

הודעה בדבר אישור תכנית מס' 633-0380675
שם תכנית :הקטנת קו בנין למבנים חקלאיים -
זיקים מזרח
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' .633-0380675
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 1/120/03/6
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :חוף אשקלון
ישוב :זיקים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 2833 :חלקי חלקות16 ,11 :

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 13/09/2016ובילקוט פרסומים  ,7359בתאריך .10/10/2016
התכנית האמורה נמצאת :במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה להבים .כתובת :המרכז המסחרי הישן ,להבים ,טל'
 .08-9554784ובמשרדי הועדה המחוזית כתובת :רח' התקווה 4
באר שבע טל'  .08-6263795כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית
באתר הוועדה בכתובת  lehavim.bartech-net.co.ilאו
במשרדי הוועדה המקומית בימים ובשעות שבהם המשרדים
פתוחים לקהל.
אליהו לוי
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה להבים
מחוז :דרום ,מרחב תכנון מקומי :מיתר

מטרות התכנית:
הקטנת קו בנין קדמי למשקל גשר ולמבנה חקלאי ,מחסן מ 5-מ'
ל 1.0-מ' עפ"י 62א(א)סעיף קטן 4
עיקרי הוראות התכנית:
הקטנת קו בנין קדמי למשקל גשר ולמבנה חקלאי ,מחסן מ 5-מ'
ל 1.0-מ' עפ"י 62א(א)סעיף קטן 4
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך
 27/5/2016ובילקוט פרסומים  ,7337עמ'  ,9602בתאריך 8/9/2016
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון
ובנייה "חוף אשקלון" ובמשרדי הועדה המחוזית .נוסח הפרסום
לבקשה להיתר מופיע גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת
 ,http: //www.hof-ashkelon.org.ilכל המעוניין רשאי לעיין
בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
יאיר פרג'ון
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה חוף אשקלון
מרחב תכנון מקומי להבים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'
619-0213421
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 619-0213421
 בית מגורים ברחוב הרדוף  32להבים.המהווה שינוי לתכניות הבאות:
כפיפות 2/101/02/16
כפיפות /16מק2002/
כפיפות 11/188/03/7
כפיפות 5/101/02/16
שינוי 3/188/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :להבים
להבים ,הרדוף  ,32להבים
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 100415 :חלקות במלואן29 :
גוש 100415 :חלקי חלקות11 :
עיקרי הוראות התכנית:
תוספת זכויות בנייה ,הגדלת תכסית ושינוי קו בניין צדדי בתא
שטח מס'  434בהרדוף  32להבים.

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':
615-0503987
שם התכנית :שינויים במגרש  323רח' סעד  ,8מיתר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
מיתר מופקדת תכנית מפורטת מס' 615-0503987 :גרסת:
הוראות  5 -תשריט 5 -
איחוד וחלוקה :ללא איחוד וחלוקה
התרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התכנית
6 /101 /02 /15
שינוי
 /15מק2004 /
שינוי
כפיפות  /15מק2007 /
כפיפות  /15מק2010 /
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רח' סעד  ,8שכונת רבין ,מיתר
קואורדינטה X: 194013
קואורדינטה Y: 580999
גושים וחלקות:
מוסדר:
גוש 100477 :חלקות בשלמות.53 :
גוש 100477 :חלקי חלקות.121 :
מטרת התכנית:
יצירת מסגרת תכנונית לשינויים במגרש  ,323רח' סעד – מיתר
עיקרי הוראות התכנית:
 .1שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית ,עפ"י סעיף 62א' (א) ()4
 .2הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בשטח שלא יעלה על
 50מ"ר ,עפ"י סעיף 62א' (א) ()2( )16
 .3שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב
אדריכליים  -הגדלת התכסית ושינוי הוראות בינוי לבניין
עזר ולעניין גובה וכניסה למגרש ,עפ"י סעיף 62א' (א) ()5
 .4שינוי קו בניין אחורי צפוני מפרצלציה מ 6.00-מ' ל4.60-
מ' על פי תשריט ,וגבול דרומי קדמי ללא שינוי.
 .5שינוי קו בניין צידי מזרחי מ– 3.00מ' עד ל– 1.90מ' על פי תשריט.
 .6שינוי קו בניין צידי מערבי מ– 3.00מ' ל– 2.70מ' על פי תשריט.
 .7הצמדת מחסן לגבול מגרש צידי מזרחי.
 .8שינוי תכסית מרבית מבנה מ– 40%ל–.60%
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כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל ,וכן באתר האינטרנט של משרד
הפנים  .www.pnim.gov.ilכל מעוניין בקרקע ,בבניין או בכל
פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל
הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות תוך
 60ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים
בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מיתר,
מרכז מסחרי קומה  1ת"ד  ,1מיתר .85025
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה
בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
אבנר בן גרא
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה מיתר
מרחב תכנון מרחבי נגב מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'
652-0460832
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
נגב מזרחי ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז
דרום ,מופקדת תכנית מפורטת ,מס'  - 652-0460832מגרש 41
שכ'  13כסיפה .תשריט גרסה  ,2הוראות תוכנית גרסה .4
המהווה שינוי לתכניות הבאות:
שינוי 297/03/7
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :כסיפה
שכ'  13מגרש  ,41כסיפה
גושים /חלקות לתכנית:
גוש 400052 :חלקי חלקות1 :
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי קווי בניין לפי סעיף  62א(א)( )4במגרש  41שכ"  13כסיפה
כל המעוניין ראשי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י
התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש
התנגדות תוך  60יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת
בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המרחבית לתכנון
ובנייה נגב מזרחי ,רחוב קק"ל  139בית ידיעות אחרונות באר
שבע טלפון .08-6230966 :העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה  4באר
שבע טלפון.)08-6263791 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט .1989 -
דוד בונפלד
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה נגב מזרחי
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מרחב תכנון מקומי תמר

הודעה בדבר תכנית מפורטת מס' 656-0490516
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה
תשכ"ה  ,1965 -כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה
תמר ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז דרום
מופקדת תכנית מפורטת מס'  ,656-0490516חלוקת תא שטח
 210בייעוד מבנים ומוסדות ציבור ,נווה זהר .גרסת הוראות ,2
תשריט מצב מוצע גרסה .1
איחוד וחלוקה :איחוד/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל
תחום התכנית.
היתרי בנייה והרשאות :תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים
או הרשאות.
המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מס' התוכנית
כפיפות תת"ל 35
כפיפות 100/02/10
656-0161281
שינוי
5/112/02/10
שינוי
ד 6/112/02/10
שינוי
8/112/02/10
שינוי
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:
רשות מקומית :תמר
ישוב  :נווה זהר.
גבולות תוכנית:
קוארדינטה X 234754
קוארדינטה Y 562998
גושים וחלקות לתכנית:
גוש 100146 :חלקי חלקות6 :
מטרת התכנית:
התאמת תא שטח בייעוד מבנים ומוסדות ציבור לצרכי הרשות
המקומית ע"י חלוקתו לשני תאים שווים בגודלם ובזכויות
הבנייה שלהם.
עיקרי הוראות התכנית:
 .1חלוקת תא שטח  210ביעוד מבנים ומוסדות ציבור ,ל2-
תאי שטח שווים בשטחם ,ללא שינוי בשטח לפי סעיף  62א
(א) ( )1לחוק שנועד למבנים ומוסדות ציבור.
 .2קביעת קווי בניין ל– 2תאי השטח שנוצרו מהחלוקה הנ"ל,
לפי סעיף  62א(א)(4א) לחוק.
 .3קביעת גובה ומס' הקומות שמותר להקים בבניינים ,לפי
סעיף  62א(א)(4א) לחוק.
 .4חלוקת שטחי הבנייה המותרים לבנייה בין  2תאי השטח,
מבלי לשנות את שטח הבנייה הכולל ,לפי סעיף  62א(א)()6
לחוק.
 .5שינוי הוראות בדבר גודל מגרש שמותר להקים עליו בנין,
בהתאמה ל– 2תאי השטח המוצעים ,מבלי לשנות את
שטח הבנייה הכולל ,לפי סעיף  62א(א)( )7לחוק.
כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות שבהם
המשרדים האמורים פתוחים לקהל וכן באתר האינטרנט של
הוועדה המקומית תמר . tamar.bartech-net.co.ilכל המעוניין
בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע
ע"י התכנית ,וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות תוך חודשיים ממועד פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי הועדה המקומית

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

 ,656-0490516לתכנון ובנייה תמר ,נווה זוהר ד.נ.ים המלח,
טלפון.08-6688841 :
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה
בכתב פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי
נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו),
תשמ"ט  .1989 -העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה
המחוזית מחוז דרום (כתובת :קריית הממשלה ,רח' התקווה 4
ב"ש) .טל' 08-6263791
דב ליטבינוף
יושב ראש הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה תמר

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

ג'רוזלם מיוזיק בע"מ
(ח"פ )51-304719-1
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון חן ,מהסינמה סיטי,
בניין הרב מכר ,ת"ד  ,9036רמת השרון  ,47100למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אלון חן ,מפרק

אש-ביאר החזקות בע"מ
(ח"פ )51-309962-2
(בפירוק מרצון)

אורי בלומנטל אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
(ח"פ )51-185447-3

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

(בפירוק מרצון)

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,24.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך אורנשטיין ,מרח'
ז'בוטינסקי  ,7רמת גן ,למפרק החברה.

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

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

גינדי הודו בע"מ
(ח"פ )51-397660-5

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יאיר לנדאו ,מרח'
בלוך  ,2תל אביב  ,6416108טל'  ,03-5238388למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יאיר לנדאו ,עו"ד ,מפרק

איי אל וונצ'רס בע"מ
(ח"פ )51-199488-1

(בפירוק מרצון)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יוסי אסף כחלון ,מרח'
מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי  ,1המגדל העגול ,קומה  ,34תל
אביב  ,6701101למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יוסי אסף כחלון ,רו"ח ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את דרור יעקובסון ,מרח' שטנד
 ,22תל אביב ,ואת נאור מן ,מרח' אלון  ,12סביון ,למפרקי החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרקים הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
דרור יעקובסון
נאור מן
מפרקים

6695

לב משכית בע"מ
(ח"פ )51-312067-5
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,25.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר אריק אריאל,
מת"ד  ,2262בני ברק  ,5112601למפרק החברה.

של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל ישפה ,מרח' י"א ,48
צפת ,למפרק החברה.
יחיאל ישפה ,מפרק

דיגידי מובייל בע"מ
(ח"פ )51-524129-7
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,28.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזר ישראל אייברס,
למפרק החברה.

ד"ר אריק אריאל ,עו"ד ,מפרק

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה
זו לידי עו"ד גיא גורדון ,אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי,
גרינברג ושות' ,מרכז עזריאלי  ,1הבניין העגול ,תל אביב.

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

בי.אם.אי קליניקה לכירורגיה בע"מ
(ח"פ )51-490625-4

אלעזר ישראל אייברס ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

לאה ומאיר הלר בע"מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן
המניין של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,26.5.2017התקבלה
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פנחס שכטר ,מרח'
ההסתדרות  ,10הרצליה ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-550961-0

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

מישכלת אביזרי ריהוט בע"מ
(ח"פ )51-195196-4

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד (רו"ח) ליאור פיק ,מרח'
הנחושת  ,2תל אביב  ,6971067למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
ליאור פיק ,עו"ד (רו"ח)  ,מפרק

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

יד אל יד שירותי כ"א ויעוץ בע"מ

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,23.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יחיאל ישפה ,מרח' י"א ,48
צפת ,למפרק החברה.

(ח"פ )51-141701-6

יחיאל ישפה ,מפרק

צעצועי צפת בע"מ
(ח"פ )51-204474-4
(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
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(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף (321א) לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית שלא מן המניין
של החברה הנ"ל ,שהתכנסה ביום  ,29.5.2017התקבלה החלטה
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יפתח וולף ,מרח' האילן ,12
אור עקיבא  ,306000למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו ,בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום הודעה
זו ,למען המפרק הנ"ל.
נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך
המועד הנ"ל  -לא ייענה.
יפתח וולף ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,

עפרה חרמש בע"מ
(ח"פ )51-481106-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,7.5.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
נדב מונסליזה ,מרח' הגלבוע  ,18תל אביב  ,6522342טלפקס'
 ,076-5440402למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,6.8.2017בשעה
 ,11.00במשרדו של המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
נדב מונסליזה ,עו"ד ,מפרק

סאוט ביץ .יל .בע"מ
(ח"פ )51-455360-1
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,13.3.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
צביקה בויטום ,מרח' עליזה תגר  ,10אשקלון ,טל' ,052-6261637
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,13.8.2017
בשעה  ,10.00אצל עו"ד ארז משה ,רח' אקסודוס  ,48/3אשקלון,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
צביקה בויטום ,מפרק

יורם עופר אחזקות בע"מ
(ח"פ )51-401294-7

כללית של החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום ,25.5.2017
התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
יורם עופר ,מרח' ארבל  ,9אלפי מנשה ,למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,5.9.2017בשעה
 ,10.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי של
המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה,
וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
יורם עופר ,מפרק

קומוניקט בע"מ
(ח"פ )51-209894-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,21.5.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
משה כהן ,משד' המגינים  ,39חיפה ,טל'  ,04-6060900למפרק
החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,10.9.2017
בשעה  ,13.00במשרדי המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
משה כהן ,עו"ד ,מפרק

חממה יחזקאל בע"מ
(ח"פ )51-307419-5
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.4.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד
אלי גבאי ,מרח' קפלן  ,17תל אביב ,טל'  ,03-6911200למפרק
החברה.

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

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו–338
לפקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,18.9.2017
בשעה  ,11.00במשרד המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח

(בפירוק מרצון)

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,
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סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרקת הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.

ענקי הספורט בע"מ

אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,25.9.2017בשעה
 ,10.00אצל עו"ד בעז ורדי ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרקת ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי גבאי ,עו"ד ,מפרק

(ח"פ )51-169532-2
(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה כללית סופית

ז'נט טיפנברונר ,מפרקת

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף  338לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי אסיפה סופית של בעלי
המניות של החברה הנ"ל תתכנס ביום  13/7/2017בשעה
 ,10:00במשרדי מ .פירון ושות' ,עורכי דין ונוטריונים ,רח'
השלושה  ,2מגדל אדגר  ,360תל–אביב-יפו ,לשם הגשת דוח
סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה
בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של
החברה ,ולשחרר את המפרק מתפקידו בחלוף שלושה חודשים
ממועד הגשת הדו"ח לרשם החברות.
נחום שויצקי ,מפרק

מ.מ.ח  -מרכזי מסחר חדשים בע"מ
(ח"פ )51-514469-9
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,18.5.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
מנחם שטרן ,מרח' המגינים  ,137חיפה ,טל' ,054-3225256
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,23.9.2017
בשעה  ,17.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
מנחם שטרן ,מפרק

אברהם ראשי בע"מ
(ח"פ )51-064710-0
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס
אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.5.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זנט
טיפנברונר ,אצל עו"ד בעז ורדי ,מרח' נחלת בנימין  ,52ת"ד ,395
קומה  ,3תל אביב  ,6100301טל'  ,03-5170161למפרקת החברה.
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מ.י.י .מקרקעין בע"מ
(ח"פ )51-501859-6
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,25.5.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את משה
ישראל ,מרח' אילת  ,61תל–אביב-יפו  ,6684525טל' ,054-2045130
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום  ,27.9.2017בשעה
 ,10.00אצל עו"ד יוהאן אביב ,רח' אריה עקיבא  ,4תל–אביב-יפו,
לשם הגשת דוח סופי של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק
ומה נעשה בנכסי החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים
ובניירות של החברה.
ישראל משה ,מפרק

חיה'לה טעמים שאוהבים בע"מ
(ח"פ )51-523624-8
(בפירוק מרצון)
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה
סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)
נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים (321א) ו– 338לפקודת
החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג ,1983-כי באסיפה כללית של
החברה הנ"ל ,שנועדה והתכנסה ביום  ,28.5.2017התקבלה
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את
אורן פלדמן ,מרח' אהוד מנור  ,17/11חולון ,טל' ,054-5786898
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  30ימים מיום פרסום
הודעה זו ,למען המפרק הנ"ל .נושה או אדם אחר שלא יגיש
את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל  -לא ייענה.
אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ,28.9.2017
בשעה  ,20.00אצל המפרק ,בכתובת הנ"ל ,לשם הגשת דוח סופי
של המפרק ,המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי
החברה ,וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.
אורן פלדמן ,מפרק

ילקוט הפרסומים  ,7524י"ח בסיוון התשע"ז12.6.2017 ,
סודר במח' רשומות ,משרד המשפטים ,והודפס במדפיס הממשלתי

