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מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות 
במוסדות ציבור - תמיכה בדרך של הלוואה לבתי 
חולים ציבוריים-כלליים שהם מרכזי–על במצוקה 

לשם שמירה על רציפות פעילותם
לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
בזה  מתפרסמים  לממשלה,  המשפטי  היועץ  עם  ובהתייעצות 
 - )להלן  הבריאות  משרד  של  תמיכה  כספי  לחלוקת  מבחנים 
ציבוריים-כלליים  חולים  לבתי  הלוואה  של  בדרך  המשרד( 
פעילותם,  רציפות  על  שמירה  לשם  במצוקה,  מרכזי–על  שהם 

כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מס' 24192003

כללי   1

תדון  הוועדה(   - )להלן  המשרד  של  התמיכות  ועדת  )א( 
בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת 

בקשות לתמיכה מתקציב המדינה ולדיון בהן2 

וראוי  נכון  אכן  אם  שתינתן,  צריך  עצמה  התמיכה  )ב( 
לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון  

תשקול  לתמיכה,  בקשה  בכל  ולהחליט  לדון  בבואה  )ג( 
יישום  תוך  העניין,  של  נסיבותיו  כל  את  הוועדה 

שוויוני אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו 

כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת  )ד( 
נסיבות  לפי  שיידרש  ככל  מקצועיות,  מידה  אמות 

העניין; הוועדה תנמק את החלטותיה 

רקע למתן התמיכה   2

חולים  לבתי  לסייע  מבקש  במשרד  רפואה  מינהל   
במצוקה  המצויים  מרכזי–על  שהם  ציבוריים-כלליים 
כלכלית המונעת את המשך תפקודם, באמצעות הלוואה 
במהלך  ההלוואה(,   - )להלן  פעילותם  למימון  כספית 
תקופה  קצובה שאינה עולה על שישה חודשים )להלן - 
תקופת הבחינה( במטרה לאפשר שמירה על רצף פעילותם 

תנאים לתמיכה    3

זכאי  יהיה  חולים  בית  של  בעלים  שהוא  ציבור  מוסד   
לתמיכה לפי מבחנים אלה בהתקיים התנאים האלה: 

המהווה  ציבורי-כללי,  חולים  בית  הוא  החולים  בית   )1(
יחידות  כוללת  רישומו  תעודת  אשר  מרכז–על 
וניתוחי  אברים,  השתלת  בנוירו–כירורגיה,  העוסקות 
לב, ושמערך הטראומה שלו ערוך לטפל בפגיעות ראש 

חמורות;

בית  ואינו  ממשלתי  חולים  בית  אינו  החולים  בית   )2(
חולים בבעלות קופת חולים;

בית החולים פועל בהתאם לתנאי הרישיון שניתן לו;  )3(

לפי קביעת רואה חשבון מטעם המדינה )להלן - רואה   )4(
החשבון(, שמונה לשם כך - 

ותזרימי  תקציבי  בגירעון  נמצא  החולים  בית  )א( 
באופן  המאיים  פירעון,  חדלות  סף  על  מתמשך, 
מיידי על יכולתו להמשיך במתן שירותי אשפוז 

בהתאם  מטרותיו  את  ולמלא  תקין  באופן 
להוראות הדין החלות עליו ולתנאי הרישיון;

כפי  מפעילויות  מצטבר  גירעון  החולים  לבית  )ב( 
בהיקף   2012 לשנת  שלו  הכספי  בדוח  שמפורט 
משירותים  ההכנסות  מהיקף   50% על  העולה 

רפואיים;

בבית  קיימים  כי  קבע  המשרד  של  הכללי  המנהל   )5(
צורך  שיש  חיוניים,  רפואיים  שירותים  החולים 
ציבורי בהמשך הפעלתם ברציפות באותו בית חולים, 

לתקופה מוגבלת או דרך קבע;  

המדינה  בין  הסכם  במסגרת  התחייב  הציבור  מוסד   )6(
לבין בית החולים לפי סעיף 5 )להלן - ההסכם( לבצע 
מצבו  שיפור  לצורך  משמעותיים  התייעלות  צעדי 

הכלכלי;

לבצע  שלא  ההסכם  במסגרת  התחייב  הציבור  מוסד   )7(
צעדים שיש בהם השלכה על מתן שירותים רפואיים, 
סטודנטים  הוראת  וכן  חירום,  לשעת  היערכות 
בבית  מתקיימות  אלה  אם  מתמתחים,  והכשרת 

החולים, אלא באישור המשרד;

מוסד הציבור הציג לפני המשרד התחייבות, במסגרת   )8(
נוסף  סיוע  להעמיד  חיצוניים  גורמים  של  ההסכם, 
התמיכה  מסכום  יפחת  שלא  בהיקף  החולים  לבית 
למעט  המקביל(  המימון   - )להלן  הממשלה  שתיתן 
לא  כי  בהסכם  במפורש  נקבע  שלגביהם  בעניינים 
חיצוני  גורם  של  מקביל  למימון  התחייבות  תידרש 
)להלן - עניינים מיוחדים(; בכל נקודת זמן לא תעביר 
אלה,  מבחנים  לפי  תמיכה,  החולים  לבית  הממשלה 
בהיקף כספי אשר יביא לכך שסך התמיכה הכולל של 
המדינה בבית החולים עד לאותו מועד לפי מבחנים 
על  יעלה  מיוחדים,  בעניינים  תמיכה  למעט  אלה, 

המימון המקביל עד לאותו מועד 

סכום התמיכה   4

בהסכם;  ייקבע  שסכומה  תמיכה  יקבל  החולים  בית   
התמיכה תועבר בהתאם לתנאים שייקבעו בהסכם ובכפוף 

לאמור בסעיף 2)8( לעניין מימון מקביל  

ההסכם שבמסגרתו תינתן התמיכה    5

התמיכה תינתן במסגרת הסכם הלוואה בין המדינה לבין   
בית החולים שבו יפורטו, בין השאר, כל אלה:

גובה ההלוואה והמועדים והתנאים להעברתה לבית   )1(
החולים;

תוחזר  שבהם  והתנאים  והמועדים  ההלוואה  תנאי   )2(
ההלוואה לקופת המדינה;

התייעלות  צעדי  לבצע  החולים  בית  התחייבות   )3(
במהלך תקופת הבחינה 

תחילה ותוקף   6

יעמדו  והם  חתימתם  ביום  אלה  מבחנים  של  תחילתם   
בתוקפם עד תום שישה חודשים מיום פרסומם 

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2013-000069(
יעל גרמן  

שרת הבריאות  
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תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך 
במוסדות ציבור

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-11985, 
ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסם בזה תיקון 
למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט 
המבחנים   - )להלן  נוער(2  בתנועות  )תמיכה  ציבור  במוסדות 

העיקריים(:

לצורך  "מבחנים  יבוא  העיקריים  המבחנים  שם  במקום    1
תמיכה של משרד החינוך בתנועות נוער" 

התקציב,  יסודות  "חוק  אחרי  העיקריים,  למבחנים  בפתיח    2
התשמ"ה-1985" יבוא ")להלן - החוק(" 

בסעיף 1 למבחנים העיקריים -   3

בהגדרה "מדריך צעיר", בסופה יבוא "ומקבל הדרכה   )1(
אחת  דקות  משישים  יפחת  שלא  בהיקף  בעצמו 

לשבועיים;";

בהגדרה "סניף" -  )2(

בכל מקום, במקום "בן 20 שנה" יבוא "בוגר שכבת  )א( 
י"ב שגילו 18 שנה";

במקום "לרבות אתר כאמור הפועל במבנה חינוך  )ב( 
פורמלי )לדוגמה: בית ספר, ישיבה קטנה( ובלבד 

שהתקיימו בו תנאים אלה" יבוא:

"מספר הסניפים הפועלים במבנה חינוך פורמלי   
 20% על  יעלה  לא  ישיבה(  ספר,  בית  )לדוגמה: 
מסך הסניפים של התנועה; בסניף הפועל במבנה 

חינוך פורמלי יתקיימו התנאים האלה "

במקום סעיף 3 למבחנים העיקריים יבוא:   4

"3  מטרות התמיכה  

רעיונית  חינוכית  נוער  התארגנות  היא  נוער  תנועת   
- ערכית אשר פועלת על פי מאפייני החינוך הבלתי 
הנוגעת  כוללת  עולם  תפיסת  בעלת  היא  פורמלי; 
לידי  שבאה  ישראל,  במדינת  והאדם  החברה  לדמות 
מתורגמות  אשר  וחברתיות  ערכיות  בעמדות  ביטוי 
למעשים של המתחנכים בתנועה; היא ישות עצמאית 
של נוער, בעלת הוויה מקיפה הכוללת מערכת שלמה 
לתנועה;  הייחודיים  וכו'  סמלים  שפה,  תרבות,  של 
המדריכים  ונוער  צעירים  על  פעילותה  את  מבססת 
לפעולת  מכוונת  דמוקרטי;  באורח  ונוער  ילדים 
הפגתית;  בפעילות  מסתפקת  ואינה  עתידית  הגשמה 
רואה בתרבות הנוער פוטנציאל חיובי לשינוי ותיקון 
ויוצרת  יותר  וצודקת  ערכית  חברה  למען  המציאות, 
אישית  להגשמה  מכוונת  וצעירים;  נוער  של  הנהגה 
אישיים,  לערכים  בהתאם  חניכיה  של  וחברתית 
בתנועה  חניכותם  בתקופת  גם  ולאומיים,  תנועתיים 
העצמאות  מגילת  ערכי  ברוח  מחנכת  לאחריה;  וגם 
כמדינה  ישראל  מדינת  של  קיומה  עם  ולהזדהות 
יהודית ודמוקרטית; מחנכת לשירות צבאי, אזרחי או 
לסייע  המשרד  מטרת  השונים;  מסלוליהם  על  לאומי 
חינוכיות,  ותכניות  תכנים  בפיתוח  הנוער  לתנועות 

בתגבור  וכן  וסניפים,  מדריכים  חניכים,  בהפעלת 
לצורך  בפרט;  מצוקה  ובאזורי  בכלל  הערכי  החינוך 
רשאי  עליה,  והבקרה  היקפה  התמיכה,  אופן  קביעת 
צוות  ולמנות  ובקרה,  הערכה  דרכי  לקבוע  המשרד 
תוך  והכול  ההערכה,  לתהליך  מומחים  הכולל  ליווי 

שמירה על עצמאות תנועות הנוער "

בסעיף 6 למבחנים העיקריים -   5

רצופה  מובנית,  בהתנדבות  "או  במקום   ,)1( בפסקה   )1(
והמנוהלת  המאורגנת  השנה,  כל  לאורך  ושיטתית 
שעות  מ–60  יפחת  שלא  בהיקף  הנוער  תנועת  ידי  על 
בשנה לפחות לחניך, בכל תקופת פעילותה של השכבה 
הבוגרת" יבוא "או אזרחי על מסלוליהם השונים לכלל 
בגרעיני  משתתפים  שבוגריהם  או  התנועה  חניכי 
התנדבות, כהגדרתם בסעיף 15)א()1(, בהיקף שלא פחת 

ממרבית חניכי שכבת גיל י"ב בתנועה באותה עת";

בפסקה )2(, אחרי פסקת משנה )ג( יבוא:  )2(

באופן  יפורסמו  הנבחרים  המוסדות  ")ג( החלטות   
באמצעים  התנועה  ומדריכי  חניכי  בקרב  שוטף 
פומביים, לרבות אתר האינטרנט של התנועה, פרסום 
בכתובים, ביטאון התנועה או בחוזרים שיופצו בסניפי 

התנועה למדריכים "

בסעיף 7 למבחנים העיקריים -    6

בפסקה )1( -  )1(

של  תלוי  בלתי  ארגון  היא  נוער  "תנועת  במקום  )א( 
סניפים  פריסת  בעל  צעירים,  מחנכים  צעירים 
מרכז  דרך  הפועל   ,)3(8 בסעיף  כאמור  רחבה 
ומגוונים  שונים  במקומות  סניפים  ושרשרת 
פריסת  הנוער  "לתנועת  יבוא  הארץ"  ברחבי 
פועלת  והיא   ,)3(8 בסעיף  כאמור  רחבה  סניפים 
שונים  במקומות  סניפים  ושרשרת  מרכז  דרך 

ומגוונים ברחבי הארץ; תנועת הנוער תפעל";

נפרדת  תהיה  הנוער  תנועת  "פעילות  המילים  )ב( 
לחלוטין ממערכת החינוך הפורמלית" - יימחקו;

בפסקת משנה )ב(, המילים "המתחנכים בעצמם  )ג( 
בידי מדריכים בתנועת הנוער" - יימחקו;

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ד( 

ידי  על  יודרכו  הנוער  תנועת  מחניכי   65% ")ג( 
מדריכים צעירים ";

בפסקה )6(, אחרי "תמסור נתונים" יבוא "לרבות לעניין   )2(
הקצאת משאבים לסניפיה";

אחרי פסקה )8( יבוא:  )3(

באמצעות  או  בתקנון  נשלטת  אינה  הנוער  תנועת   )9("
רוב בוועד המנהל או באסיפה הכללית או בהסכמים 
אחרים, בהתאם למהותה ואופן התאגדותה לפי כל 

דין, על ידי מדינת ישראל או גופיה לרבות - 

הממשלה, משרדי ממשלה, יחידות ממשלתיות,  )א( 
תאגידים  ממשלתיות,  חברות  סמך,  יחידות 

שהוקמו או שפועלים לפי  כל דין;

מערכת הביטחון; )ב( 

חברות  מקומיים,  ועדים  מקומיות,  רשויות  )ג( 
השלטון  מרכז  ערים,  איגודי  עירוניות, 

המקומי ומרכז המועצות האזוריות;

 
ס"ח התשמ"ה, עמ' 60; התשכ"ב, עמ' 34   1

י"פ התשס"ז, עמ' 3634; התשס"ח, עמ' 4469; התש"ע, עמ' 2899;   2 

התשע"ג, עמ' 605   
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תאגידים, גופים מתוקצבים ותאגידי בריאות,  )ד( 
כולם כהגדרתם בסעיף 21 לחוק; 

גופים שהם בשליטת גורמים כאמור; )ה( 

לחלוטין  נפרדת  תהיה  הנוער  תנועת  פעילות   )10(
ממערכת החינוך הפורמלית; על הפרדה זו לבוא 

לידי ביטוי בין השאר בהיבטים האלה:

לעניין מיקום הסניפים יחולו הוראות אלה: )א( 

חינוך  במבנה  הפועלים  הסניפים  מספר   )1(
ישיבה  ספר,  בית  )לדוגמה:  פורמלי 
כל  מסך   20% על  יעלה  לא  קטנה( 
הסניפים של התנועה; למען הסר ספק, 
לעניין מבחנים אלה לא ייחשבו סניפים 
דבר  לכל  האמור  על  העולה  במספר 

ועניין;

תנועה שהוכרה כתנועת נוער עד שנת   )2(
האמור  בתנאי  עומדת  לא  אך   2013
בפסקת משנה )1( תהיה זכאית לתקופת 
הזה:  באופן  שנים  ארבע  בת  הסתגלות 
לפחות   15% לפחות  יהיו   2014 בשנת 
מבני  שאינם  במבנים  התנועה  מסניפי 
יהיו   2015 בשנת  פורמליים,  חינוך 
במבנים  התנועה  מסניפי  לפחות   35%
בשנת  פורמליים,   חינוך  מבני  שאינם 
2016 יהיו 55% לפחות מסניפי התנועה 
פורמליים,  חינוך  מבני  שאינם  במבנים 
בשנת 2017, יפעלו 65% לפחות מסניפי 

התנועה מחוץ למבני חינוך פורמליים; 

יותר  יש  שבה  בתנועה  מקרה  בכל   )3(
פורמלי  חינוך  במבנה  סניפים  מ–20% 
חדשים  סניפים  לפתוח  ניתן  יהיה  לא 

במבנה חינוך פורמלי;

לעניין תאגיד תנועת הנוער ונושאי המשרה  )ב( 
בו יחולו הוראות אלה:

תאגיד  של  המשרה  נושאי  של  מספרם   )1(
כנושאי  גם  המכהנים  הנוער,  תנועת 
משרה במוסד חינוכי פורמלי או בתאגיד 
שהוא במהותו מסגרת של חינוך פורמלי, 
כגון רשת של מוסדות חינוך וכיוצא בכך 

לא יעלה על 2; 

של  הכללית  האסיפה  חברי  מספר   )2(
תאגיד תנועת הנוער, המכהנים כנושאי 
משרה במערכת החינוך הפורמלית, לא 

יעלה על שליש;

בפסקת משנה זו -  

"נושאי משרה" - חברי ועד מנהל של תאגיד 
תנועת הנוער, חברי ועדת ביקורת או הגוף 
המנהל  העניין,  לפי  התאגיד,  של  המבקר 
הכללי של התאגיד וכל מי שהוא בתפקיד 
של  הכללי  למנהל  במישרין  וכפוף  ניהולי 

התאגיד; 

 - פורמלי"  "חינוך  או  פורמלי"  חינוכי  "מוסד 
המפוקחים  או  המתוקצבים  גופים  לרבות 

שאינם  המשרד,  ידי  על  המוכרים  או 
נתמכים לפי סעיף 3א לחוק בעד פעילותם 

הלימודית - החינוכית השוטפת "

בסעיף 10 למבחנים העיקריים -   7

גבוהה,  סבירות  יש  כי  התברר  כן  אם  "אלא  המילים   )1(
בתנאי  עומדת  היא  כי  התמיכות,  ועדת  קביעת  לפי 
הסף, והתנועה פעלה במשך שנתיים לפחות כתנועת 
התמיכה  לראשונה;  התמיכה  קבלת  לפני  נוער 
על  תעלה  לא  לראשונה  הנתמכת  חדשה  במועמדת 

48% 0 מתקציב התקנה" - יימחקו;

הנתמכת  נוער  בתנועת  "התמיכה  יבוא  בסופו   )2(
לראשונה לא תעלה על 43% 0 מתקציב התקנה "

בסעיף 12)א( למבחנים העיקריים, במקום הטבלה יבוא:   8

"הנושא
אחוז התמיכה 

המרבי

85 3 מועצת תנועות נוער

2 4חלוקה שווה

42  גודל יחסי

25 3צורכי בטיחות וביטחון

5 2מתנדבים

5 7מפעלים, מחנות, סמינרים טיולים וקייטנות 

6 1פעילות מרכזי הדרכה

עידוד פעילות עם נוער עולה, נוער מנותק, 
נוער בסיכון, נוער עם מוגבלויות, נוער 

עובד ואוכלוסיות ייחודיות

4 65

75 1הכנה לצה"ל, שירות לאומי 

25 1ימים לאומיים

25 3צורכי דת

65 1תודעה יהודית

3 6 עידוד פתיחת סניפים חדשים

25 4סיוע באחזקת סניפים ביישובים חלשים

7סבסוד חניכים בפריפריה

5יוזמות חדשות

    100"סך הכול

במקום  )א(,  קטן  בסעיף  העיקריים,  למבחנים   13 בסעיף    9
"84% 3" יבוא "85% 3" 

בסעיף 14 למבחנים העיקריים -   10

בסעיף קטן )א(, במקום "52% 50" יבוא "45% 49";  )1(

בסעיף קטן )ד( -  )2(

בפסקה )1(, במקום "18% 4" יבוא "2% 4";  )1(

בפסקה )2( -  )2(

ברישה, במקום "43%" יבוא "42%"; )א( 

הספירה  "לצורך  במקום  )ג(,  משנה  בפסקת  )ב( 
- משקלו של כל חניך 1 )בלא קשר לשכבת 
"לצורך  יבוא  לתפקידו("  או  שלו  הגיל 
חינוך  במוסד  המצוי  בסניף   - הספירה 
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)בלא   0 66 חניך  כל  של  משקלו   - פורמלי 
קשר לשכבת הגיל שלו או לתפקידו(; בסניף 
שאינו מצוי במוסד חינוך פורמלי - משקלו 
של כל חניך 1 )בלא קשר לשכבת הגיל שלו 

או לתפקידו(";

בפסקה )3(, במקום "34% 3" יבוא "25% 3"   )3(

בסעיף 15 למבחנים העיקריים -    11

בסעיף קטן )א( -  )1(

ברישה, במקום "64% 45" יבוא "7% 46"; )א( 

בפסקה )1(, במקום "51% 2" יבוא "5% 2" ובמקום  )ב( 
"גרעינים" יבוא "גרעיני התנדבות";

בפסקה )2(, במקום "52% 7" יבוא "5% 7"; )ג( 

בפסקה )3(, במקום "67% 1" יבוא "6% 1"; )ד( 

במקום פסקה )4( יבוא:  )ה( 

בשנת  ייחודיות  הוצאות  בעבור   4 65% ")4( עד 
התמיכה,  מבוקשת  שבעבורה  התקציב 
לצורך  הנגשה,  לרבות  עבודה,  תכניות  לפי 
שילוב נוער עולה, נוער מנותק, נוער בסיכון, 
נוער עם מוגבלויות, נוער עובד ואוכלוסיות 
שההוצאות  ובלבד  בתנועות,  ייחודיות 
על  תינתן  והתמיכה  המינהל  בידי  יאושרו 
פי החלק היחסי של הוצאותיה המאושרות 
מכלל ההוצאות שאושרו; אם יוקצה תקציב 
בעבור  ממשלתי  משרד  ידי  על  נוסף  מיוחד 
מקבוצות  אחת  עם  פעילות  לעידוד  תמיכה 
הנוער האמורות או בעבור פעילות של חניכי 
ייחודיות  אוכלוסיות  עם  הנוער  תנועת 
זו,  בפסקה  בלבד;  זו  למטרה  ישמש  הוא   -
"נוער עולה" - נוער שנולד מחוץ לישראל; 
לגבי בני העדה האתיופית - נוער שהוא או 

שהוריו נולדו מחוץ לישראל;";

בפסקה )5(, במקום "לפעילות בעד הכנה לשירות  )ו( 
יבוא  לאומי"  ובשירות  לישראל  הגנה  בצבא 
המתבטאת  ציונית  תודעה  בעניין  "לפעילות 
שירות  לישראל,  הגנה  בצבא  לשירות  בהכנה 

לאומי";

בפסקה )6(, במקום "34% 3" יבוא "25% 3"; )ז( 

בפסקה )7(, במקום "67% 1" יבוא "65% 1"; )ח( 

בפסקה )8( -  )ט( 

במקום "5%" יבוא "3% 6";  )1(

בפסקת משנה )א( -  )2(

במקום "25% 3" יבוא "3% 3"; )א( 

המילים "בישוב בו מוקם הסניף החדש  )ב( 
 - י"ב"  כיתה  עד  ילדים   6000 מעל  יש 

יימחקו;

במקום "2 ק"מ" יבוא "5 1 ק"מ"; )ג( 

במקום פסקת משנה )ב( יבוא:  )3(

חדשים  סניפים  אחזקת  בעד   3% ")ב( עד   
תנועת  של  סניף  אין  שבו  ביישוב  מיוחדים, 
ביישובים  או  מקומיות  ברשויות  נוער, 

הטיפוח  במדד  ומעלה   8 בדרגה  המצויים 
זהה  בהיקף  תמיכה  שתינתן  כך  המשרדי, 
החדשים  מהסניפים  אחד  כל  אחזקת  בעד 
מיוחד  חדש  סניף  כי  יובהר,  המיוחדים; 
זו, לא ייתמך לפי  הנתמך לפי פסקת משנה 

פסקה 9 שלהלן; 

 - מיוחד"  חדש  סניף  "אחזקת  זו,  משנה  בפסקת 
אחזקתו בארבע השנים הראשונות לאחר השנה 

שבה נפתח";

יבוא  "בפתיחה"  במקום  )ג(,  משנה  בפסקת   )4(
"באחזקה";

בפסקה )9( - )י( 

במקום "27% 4" יבוא "25% 4";  )1(

סניפי  "מכלל  אחרי  )ב(,  משנה  בפסקת   )2(
התנועה" יבוא "שבעבורם התבקשה תמיכה 

לפי סעיף זה";

בפסקה )9א(, במקום "99% 6" יבוא "7%"; )יא( 

בפסקה )10(, במקום "01% 5" יבוא "5%"; )יב( 

בפסקה )11( - )יג( 

אחרי פסקת משנה )א()5( יבוא:  )1(

")6( פעילויות עם נוער בעל צרכים מיוחדים;";  

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא:  )2(

היקף  בעד  לתנועה  תמיכה  תינתן  ")ג( לא   
היקף  לעומת   10% על  העולה  פעילות 
סעיף  בעבור  הקודמת  בשנה   הפעילות 

15)א()2(, )4(, )5(, )6( ו–)7( ";

על אף האמור בפסקת משנה )ג(, פחת בשנה   )3(
ביותר  תנועה  של  הפעילות  היקף  מסוימת 
תתאפשר  לה,  שקדמה  לשנה  ביחס  מ–20% 
תמיכה  מסוימת  שנה  אותה  שלאחר  בשנה 
גם בעד היקף פעילות הגבוה ביותר מ–10%, 
ובלבד שלא יעלה על היקף הפעילות בשנה 

שטרם השנה המסוימת "

הוראות מעבר   12

על אף האמור בסעיף 6)1(, בשנים 2014 עד 2017, יראו  )א( 
בגרעיני  משתתפים  שבוגריהם  "או  במקום  כאילו 
שלא  בהיקף  15)א()1(,  בסעיף  כהגדרתם  התנדבות, 
באותה  בתנועה  י"ב  גיל  שכבת  חניכי  ממרבית  פחת 
עת" בא "או שחניכי השכבה הבוגרת )גילאי כיתות ט' 
עד י"ג( משתתפים בפעילות התנדבות מובנית, רצופה 
על  ומנוהלת  שמאורגנת  השנה,  כל  לאורך  ושיטתית 
שעות  מ–60  יפחת  שלא  בהיקף  הנוער  תנועת  ידי 
של  פעילותה  תקופת  בכל  לחניך,  לפחות  בשנה 
גם   ,2017 עד   2015 השנים  לגבי  וכן  הבוגרת  השכבה 
כהגדרתם  התנדבות,  בגרעיני  משתתפים  שבוגריהם 
חניכי  משיעור  פוחת  שלא  בהיקף  15)א()1(,  בסעיף 
המדורג  באופן  עת  באותה  בתנועה  י"ב  גיל  שכבת 
הזה: בשנת 2015 - 5% מהחניכים; בשנת 2016 - 30% 

מהחניכים ובשנת 2017 - מרבית החניכים" 

 2014 בשנת  ו–)ג(,  15)א()8()ב(  בסעיף  האמור  אף  על  )ב( 
יראו כאילו -



ילקוט הפרסומים 6760, כ"ג באדר א' התשע"ד, 2014 2 23  3974

המכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי הלל יפה, חדרה;   4

המכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה;   5

המרכז להתפתחות הילד, בית חולים  לגליל המערבי,    6
נהריה;

מכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי רבקה זיו, צפת;   7

מכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי ברזילי, אשקלון;   8

תחנה לאבחון ושיקום הילד, רח' הצדיק מירושלים 2,     9
באר שבע;

המכון להתפתחות הילד, בית חולים צרפתי, נצרת;   10

המכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח'    11
ירושלים 11, תל אביב;

המכון להתפתחות הילד, בית חולים שניידר לילדים    12
בישראל, רח' קפלן 14, פתח תקוה;

בריאות  שירותי  כרמים,  הילד  להתפתחות  המכון    13
כללית, הסוכה 10, ראשון לציון;

המכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא;   14

הנוירופדיאטרית  והיחידה  הילד  להתפתחות  המכון    15
שיקומית, בית החולים  לוינשטיין, רעננה;

המכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, שד'    16
ויצמן 21, נתניה;

בריאות  שירותי  הילד,  והתפתחות  לנוירולוגיה  מכון    17
כללית, רח' המגינים 104, חיפה;

שירותי  רקתי,  מרפאת  הילד,  להתפתחות  המכון    18
בריאות כללית, החשמונאים, טבריה;

המכון להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, דרך    19
בית לחם 75, מרפאת לב תלפיות, ירושלים;

המכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי קפלן, רחובות;   20

המכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי סורוקה, באר שבע;   21

המכון להתפתחות הילד, בית חולים יוספטל, אילת;   22

רח'  בריאות,  שירותי  מכבי  הילד,  להתפתחות  המכון    23
אגריפס 42, ירושלים;

רח'  בריאות,  שירותי  מכבי  הילד,  להתפתחות  המכון    24
עמק דותן 53, מודיעין;

שירותי  מכבי  השלום,   - הילד  להתפתחות  המכון    25
בריאות, רח' יגאל אלון 96 פינת רח' תובל, תל אביב;

רח'  בריאות,  שירותי  מכבי  הילד,  להתפתחות  המכון    26
רבי עקיבא 34, בני ברק;

רח'  בריאות,  שירותי  מכבי  הילד,  להתפתחות  המכון    27
לישנסקי 1, ראשון לציון;

רח'  בריאות,  שירותי  מכבי  הילד,  להתפתחות  המכון    28
צאלים 9, חולון;

רח'  בריאות,  שירותי  מכבי  הילד,  להתפתחות  המכון    29
הבנים 14, הוד השרון;

רח'  בריאות,  שירותי  מכבי  הילד,  להתפתחות  המכון    30
מרקוני 10, חיפה;

רח'  בריאות,  שירותי  מכבי  הילד,  להתפתחות  המכון    31
התקווה 4, באר שבע;

במקום סעיף 15)א()8()ב( בא:  )1(

סניף  של  אחזקתו  או  פתיחתו  בעד   3% עד  ")ב( 
חדש מיוחד באופן הזה:

עד 5% 1 בעד פתיחת סניף חדש מיוחד,   )1(
תנועת  של  סניף  אין  שבו  ביישוב 
ביישובים  או  מקומיות  ברשויות  נוער, 
המצויים בדרגה 8 ומעלה במדד הטיפוח 
בהיקף  תמיכה  שתינתן  כך  המשרדי 
החדשים  מהסניפים  אחד  כל  בעד  זהה 
סניף  כי  יובהר,  שייפתחו;  המיוחדים 
חדש מיוחד הנתמך לפי פסקת משנה זו, 
בפסקת  שלהלן;  פסקה 9  לפי  ייתמך  לא 
 - מיוחד"  חדש  סניף  "פתיחת  זו,  משנה 
כולל אחזקתו בארבע השנים הראשונות 

לאחר השנה שבה נפתח;

עד 5% 1 בעד אחזקת סניף חדש מיוחד,   )2(
לסעיף  בהתאם   ,2012 בשנת  שנפתחו 
של  תחילתו  ערב  כנוסחו  15)א()8()ב( 

תיקון זה";

במקום סעיף 15)א()8()ג( בא:  )2(

"התמיכה לפי פסקה זו תינתן לשנה אחת בלבד,   
חדש  סניף  של  בפתיחה  תמיכה  לעניין  למעט 

מיוחד כאמור לעיל בפסקת משנה )ב(;" 

תחילה   13

תחילתו של תיקון זה ביום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר   
 )2014

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)חמ 3-1888(

)803-35-2013-000022(
שי פירון  

שר החינוך  

הודעה על הכרה בגופים כמכונים מוכרים 
להתפתחות הילד

לפי חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6א לחוק מעונות 
יום שיקומיים, התש"ס-12000, ותקנות מעונות יום שיקומיים 
התש"ע-22009,  הילד(,  להתפתחות  במכון  להכרה  )כללים 
הכרתי בגופים המפורטים להלן כמכונים מוכרים להתפתחות 

הילד לעניין החוק:

מכונים להתפתחות הילד: א  

מכון להתפתחות הילד, המרכז הרפואי על שם חיים    1
שיבא, תל השומר;

לנוירולוגיה  והיחידה  הילד  להתפתחות  המכון    2
אברמס  ובית  איכילוב  רפואי  מרכז  פדיאטרית, 

)סוראסקי(, רח' בלפור 14, תל אביב;

מרכז  ילדים,  ונוירולוגיית  הילד  להתפתחות  מכון    3
רפואי אסף הרופא, באר יעקב;  

ס"ח התש"ס, עמ' 169; התשס"ח, עמ' 875   1

ס"ח התש"ע, עמ' 260   2
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רח'  מאוחדת,  חולים  קופת  הילד,  להתפתחות  המכון    32
כנפי נשרים 13, ירושלים;

רח'  מאוחדת,  חולים  קופת  הילד,  להתפתחות  המכון    33
הרצל 182, רחובות;

רח'  מאוחדת,  חולים  קופת  הילד,  להתפתחות  המכון    34
סמטת עתלית 6, חיפה;

המרכז לבריאות הילד, לאומית שירותי בריאות, רח'    35
טרומפלדור הגידם 3, ירושלים 

יחידות טיפוליות להתפתחות הילד: ב  

יחידה להתפתחות הילד פתחיה - רמות, רח' מינץ 43,    1
ירושלים;

 ,9 יפה  לייב  רח'  מאודי,   - הילד  להתפתחות  יחידה    2
ירושלים;

יחידת צמיחה - ווראייטי, רח' דיסקין 17, ירושלים;   3

מנחם,  קרית   ,7 דהומי  רח'  הילד,  לקידום  רחל  מרכז    4
ירושלים;

יחידה להתפתחות הילד, מרכז תעצומות, רח' גבעת    5
משה 5, ירושלים;

 ,31 ירמיהו  רח'  סוד,  שיח  הילד,  להתפתחות  יחידה    6
ירושלים;

יחידה להתפתחות הילד ,שועפת, מזרח ירושלים;   7

יחידה להתפתחות הילד, שק"ל, מזרח ירושלים;   8

מרכז הצלחה סולם, רח' סורוצקין 24, ירושלים;   9

 ,47 נרקיס  רח'  פוירשטיין,  הילד  להתפתחות  יחידה    10
ירושלים;

יחידה להתפתחות הילד פסיעות, מתנ"ס, דרך מדבר    11
יהודה 1, מעלה אדומים;

רח'  סטון(,  )טלז  דרך  אבני  הילד  להתפתחות  יחידה    12
אזניים לתורה 7, קרית יערים;

יחידה להתפתחות הילד, מיתרים, הר חברון;   13

היחידה להתפתחות הילד, מועצה אזורית מטה בנימין;   14

היחידה להתפתחות הילד נוה אברהם, קרית ארבע;   15

מרכז רקפת להתפתחות הילד - עמותת לגדול ולפרוח,    16
שד' צאלים 6, רמת בית שמש;

רמת   ,9 הדקל  שד'  מתנ"ס,  הילד,  להתפתחות  יחידה    17
בית שמש;

מודיעין   ,51 נזר  אבני  רח'   ,1 אחיעזר  סמטת  לטף,  טף    18
עילית;

יחידה להתפתחות הילד, קופת חולים מאוחדת, רח'    19
לב העיר 16, מודיעין;

מודיעין,  מתנ"ס  סחלבים,  הילד  להתפתחות  היחידה    20
רח' תלתן 6, מודיעין;

כללית,  בריאות  שירותי  הילד,  להתפתחות  יחידה    21
מרכז מסחרי לב רעות, רעות;

יחידה להתפתחות הילד ביתר עילית על ידי עמותת    22
רמת דוד, ביתר עילית;

מרכז לגיל הרך רמלה, א ס לוי 13, רמלה;   23

מרכז לגיל הרך, רח' החלוצים 9, בת ים;   24

מרכז מטר"ה, רח' דובנוב 14, חולון;   25

יוברט  רח'  פש"ר,  עמותת   - הרך  לגיל  רוזנוולד  מרכז    26
המפרי 3, לוד;

יחידה להתפתחות הילד, רח' ג'ון קנדי, ראש העין;   27

רח'  על"ה,   - חיים  מעלה  הילד  להתפתחות  יחידה    28
אהרונוביץ 12, בני ברק;

יחידה להתפתחות הילד - אחי"ה, רח' בעל התניא 26,    29
בני ברק;

 ,5 רבינוב  רח'  מציון,  עזר  קהילתית  טיפולית  יחידה    30
בני ברק;

בריאות,  שירותי  לאומית  הילד,  להתפתחות  יחידה    31
רח' כהנמן 86, בני ברק;

יחידה להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח'    32
התקומה 36, יפו;

שד'  יהודה,  אור  מתנ"ס  הילד,  להתפתחות  יחידה    33
אליהו סעדון 87 אור יהודה;

רח'  אונו,  קרית  מתנ"ס  הילד,  להתפתחות  יחידה    34
הדרור 10, קרית אונו;

יחידה להתפתחות הילד, רמת שיקמה, רח' שמעוני 8,    35
רמת גן;

יחידה להתפתחות הילד, רמת עמידר, רח' ההגנה 41,    36
רמת גן;

יחידה להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח'    37
שפיגל 3, פתח תקוה;

יחידה להתפתחות הילד מכון אחי"ה, רח' רבי עקיבא    38
14, אלעד;

 ,30 הברוש  רח'  מפת"ח,   - הילד  להתפתחות  יחידה    39
גינות שומרון, מועצה מקומית קרני שומרון;

יחידה להתפתחות הילד, ברקן, מועצה אזורית שומרון;   40

מרכז אהרון דהלו, סמטת בית איזי שפירא, רעננה;   41

מועצה  בניין  הילד,  להתפתחות  היחידה  מיט"ר    42
האזורית, גולן, קצרין;

היחידה האזורית להתפתחות הילד, הרצל 23, קרית    43
שמונה;

יחידה להתפתחות הילד, על"ה מתנ"ס, רח' צה"ל 69,    44
כרמיאל;

יחידה להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח'    45
חבצלת 2, כרמיאל;

היחידה להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח'    46
אחד העם 8, נהריה;

המרכז לגיל הרך מג'אר, מועצה מקומית מג'אר;   47

יחידה להתפתחות הילד כוכב הילדים, רח' האילן 1,    48
מגדל העמק;

יחידה להתפתחות הילד, מרכז רפואי העמק, עפולה;   49

מרכז הפעו"ט, רח' החצב 1, טירת הכרמל;   50

מרכז טיפולי - המכון לשיפור הלמידה, שכונת גיורא,    51
טירת הכרמל;
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רח'  בריאות,  שירותי  מכבי  הילד  להתפתחות  יחידה    52
מילה יצחק 14, נצרת;

יחידה צעדים להתפתחות הילד, כפר כנא;   53

יחידת מהו"ט - מרכז העשרה וטיפוח לגיל הרך, רח'    54
הרצוג 7, קרית אתא;

יחידה להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח'    55
זבולון 11, קרית ביאליק;

יחידה להתפתחות הילד - מתנ"ס דבוריה, כפר דבוריה;   56

כפר  מנדא,  כפר  מתנ"ס   - הילד  להתפתחות  יחידה    57
מנדא;

תמרה,  מתנ"ס   - הילד  להתפתחות  טיפולית  יחידה    58
תמרה;

יחידה להתפתחות הילד - מרכז בראעם סח'נין לגיל    59
הרך, סח'נין;

מרכז לגיל הרך פרדס חנה, פרדס חנה;   60

מרכז טיפולי דגש, רח' ירושלים, אור עקיבא;   61

יחידה להתפתחות הילד, אום אל פחם;   62

יחידה להתפתחות הילד, מתנ"ס, בקה אלגרבייה;   63

מרכז אסאמינה, שפרעם;   64

יחידה להתפתחות הילד, טירה המשולש;   65

שירותי  מכבי  דרום,  נתניה  הילד  להתפתחות  יחידה    66
בריאות, שד' בנימין 21, נתניה;

בריאות,  שירותי  לאומית  הילד,  להתפתחות  יחידה    67
רח' שטמפפר 17, נתניה;

מרכז לגיל הרך, נתניה דרום, רח' אפשטיין פינת נתן    68
המשורר, קרית נורדאו, נתניה;

מרכז לגיל הרך, בית גינסבורג, רח' אבא הלל סילבר 24,    69
נאות הרצל, נתניה;

מרכז לגיל הרך, רח' ד"ר שמורק 25, נאות שקד, נתניה;   70

יחידה רשת חוויות, רח' סירני 52, רחובות;   71

יחידה להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח'    72
רמז 71, פינת רוזנסקי 8, רחובות;

יחידה להתפתחות הילד, רח' מרבד הקסמים 40, שכ'    73
קרית משה, רחובות;

מרכז קהילתי טיפולי לגיל הרך, חיים משה שפירא 8,    74
אשדוד;

יחידה להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח'    75
זלמן ארן 19, אשדוד;

יחידה להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, רח'    76
רשב"י 15, אשדוד;

יחידה להתפתחות הילד, רח' הגליל 1, קרית מלאכי;   77

יחידה להתפתחות הילד, מושב אבן שמואל, מועצה    78
אזורית שפיר;

שירות פסיכולוגי קהילתי שער הנגב ומרכז לגיל הרך,    79
עמותת גוונים, שדרות;

המרכז לגיל הרך קרית גת, העצמאות 28, קרית גת;   80

יחידה להתפתחות הילד, מ ט מ  מועצה אזורית אשכול;   81

יחידה להתפתחות הילד, רח' גולומב 11, אופקים;   82

יחידה להתפתחות הילד, רהט;   83

יחידה להתפתחות הילד, שירותי בריאות כללית, רח'    84
אלי כהן, קניון הנגב, באר שבע;

מרכז לגיל הרך, רח' רד"ק 21, באר שבע;   85

יחידה להתפתחות הילד, תל שבע;   86

יחידה להתפתחות הילד, מתנ"ס, חורה;   87

יחידה להתפתחות הילד, עולם הילד, רח' הרב צבאן    88
138, נתיבות;

יחידה להתפתחות הילד, רח' אלעזר בן יאיר 28, ערד;   89

המרכז לגיל הרך, עיריית דימונה, דימונה;   90

המרכז לגיל הרך, נחל גרופית 2, מצפה רמון;   91

ספיר,  מרכז  תיכונה,  ערבה  הילד  להתפתחות  יחידה    92
מועצה אזורית ערבה תיכונה;

ההודעה על הכרה במכונים להתפתחות הילד3 - בטלה  

ההכרה בתוקף כל עוד המכונים והיחידות עומדים בתנאי 
ההכרה; רשימה של מכונים ויחידות כאמור, המתעדכנת מזמן 

לזמן, נמצאת באתר האינטרנט של משרד הבריאות 

י"ט בשבט התשע"ד )20 בינואר 2014(
)חמ 3-3911(

יעל גרמן  
שרת הבריאות  

י"פ התש"ע, עמ' 2953   3

הודעה בדבר עדכון תעריפי רכישת קבר מחיים
לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971 

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 14א6 לחוק שירותי 
התעריפים  התשל"א-11971,  משולב[,  ]נוסח  היהודיים  הדת 
לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק א' בתוספת, הם 

מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014(, כלהלן:  

החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

 בירושלים למעט בחלקות הקבורה
 של החברה קדישא גחש"א קהילת

14,383ירושלים

7,756באשקלון

5,715באשדוד

4,551באופקים

4,060באבן יהודה

4,060באור עקיבא

4,551באילת

4,551באריאל

 
התשע"ג,  י"פ   ;116 עמ'  התשס"ט,   ;130 עמ'  התשל"א,  ס"ח   1 

עמ' 3933   
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החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

7,906בבאר שבע

3,705בבאר יעקב

3,705בבית דגן

4,551בבית שאן

6,189בבית שמש

3,705בבנימינה

3,705בבני עייש

3,705בגבעת עדה

4,551בגדרה

3,705בגן יבנה

4,551בדימונה

14,383בהרצליה

3,856בהוד השרון

3,705בזיכרון יעקב

8,316בחדרה

4,551בחצור הגלילית

4,551בטירת הכרמל

7,816בטבריה

4,551ביבנאל

4,551ביקנעם

9,184ביבנה

4,803ביהוד

12,387בכפר סבא

5,000בכפר חסידים

3,795בכפר יונה

3,705בכפר תבור

4,551בכרמיאל

7,372בלוד

4,551במגדל העמק

4,551במודיעין

3,705במזכרת בתיה

4,551במטולה

3,705במנחמיה

4,551במעלות

4,631במצפה רמון

החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

3,705במיתר

3,807בנהריה

9,006בנס ציונה

7,693בנצרת עילית

3,859בנשר

3,705בנתיבות

9,250בנתניה

3,705בסביון

3,705בעומר

4,214בעפולה

5,476בעכו

4,551בערד

4,060בעתלית

3,613בפרדס חנה

8,445 בפתח תקוה

4,060בפרדסיה

7,804בצפת

4,937בקרית מוצקין

5,644בקרית אתא

3,970 בקדימה

3,705בקיסריה

3,705בקרית ארבע

3,673בקרית טבעון

3,705בקרית עקרון

5,000בקרית ביאליק

3,637בקרית גת

5,000בקרית ים

3,705בקרית מלאכי

4,551בקרית שמונה

7,373ברמלה

4,156בראש העין

13,553ברעננה

10,788ברחובות

10,788 ברחובות מרמורק - שעריים

3,705בראש פינה
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החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

4,551ברמת השרון

3,705ברמת ישי

12,420בראשון לציון

4,551בשדרות

4,551בשלומי

3,705בשבי ציון

4,551בתל מונד

 בחברות הקדישא במועצות האזוריות
4,969 ובהתיישבות אשר אינן מפורטות לעיל

 קבורה באמצעות מועצות דתיות שאינן
4,969חברה קדישא

התעריפים לרכישת חלקת קבר מחיים, המפורטים בחלק ב' 
בתוספת, הם מיום כ"ט בטבת התשע"ד )1 בינואר 2014( כלהלן:

החברה קדישא
 תעריפים 

)בשקלים חדשים( 

בירושלים בחלקות הקבורה של החברה 
14,330קדישא גחש"א קהילת ירושלים 

14,330בתל אביב

14,330בחיפה

14,330בתל רגב 

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)חמ 3-3050(

נפתלי בנט  
השר לשירותי דת  

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

קיבוציים,  הסכמים  לחוק   26 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשי"ז-11957, אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 לחוק, 
בשבט  ט"ו  מיום  הכללי  הקיבוצי  ההסכם  תחולת  את  המרחיב 
נשיאות  שבין   ,7063/2014 שמספרו   )2014 בינואר   16( התשע"ד 
הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, 
לעבודה  נסיעה  הוצאות  עדכון  בדבר  מקצועי,  לאיגוד  האגף 

וממנה לסך 40 26 שקלים חדשים ליום 

י"ז באדר א' התשע"ד )17 בפברואר 2014(
)חמ 3-107-ה2(

נפתלי בנט  
שר הכלכלה  

ס"ח התשי"ז, עמ' 63; התשל"ה, עמ' 223   1

הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רב עיר 
אשכנזי בנתניה

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

הדת  שירותי  לתקנות   15 תקנה  לפי  סמכותה  בתוקף 
היהודיים )בחירות רבני עיר(, התשס"ז-12007 )להלן - התקנות(, 
כי  בנתניה,  אשכנזי  עיר  רב  לבחירת  הבחירות  ועדת  מודיעה 
המועד לבחירת רב עיר אשכנזי בנתניה נקבע ליום חמישי, ח' 
 ,19:00 עד   16:00 השעות  בין   ,)2014 במאי   8( התשע"ד  באייר 

בבניין העירייה, רח' הצורן 6, נתניה  

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

בוועדת הבחירות לא יהיה מועמד לרב עיר באותן בחירות"    

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

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

טופסי מחלקת רבנות ונישואין 

מועמדות בצירוף מסמכי כשירות, לפי התקנות האמורות, 
יום  עד  כאמור,   17 בתקנה  הקבוע  המועד  בתוך  להגיש  ניתן 
חמישי, כ"ד בניסן התשע"ד )24 באפריל 2014(, במעטפה סגורה 
לידי מרכז ועדת הבחירות, הרב חזקיהו סאמין, רח' כנפי נשרים 
7, גבעת שאול, ירושלים, בימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 15:00  

ט' באדר א' התשע"ד )9 בפברואר 2014(
)חמ 3-44-ה1(

משה אמסלם  
  יושב ראש ועדת הבחירות

לרב עיר אשכנזי בנתניה   
 

ק"ת התשס"ז, עמ' 1150   1

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
מס' מק/14089

שם התכנית: איחוד וחלוקה מחדש בלא הסכמת כל 
הבעלים בשטח בית העלמין, גבעת שאול

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ירושלים  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  ירושלים  מחוז  ולבנייה 

מק/14089", ביטול לתכנית 62, שינוי/כפיפות לתכנית 5246א 
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סוג התכנית: שינוי תכנית מיתאר מקומית עם הוראות של 
תכנית מפורטת 

כל  הסכמת  בלא  וחלוקה  איחוד  וחלוקה:  איחוד  סוג 
הבעלים בכל תחום התכנית 

להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בנייה  היתרי 
היתרים או הרשאות 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ' גבעת 
שאול, חלק משטח בית העלמין בגבעת שאול שנמצא בין רח' 
קואורדינטה  ממזרח,  שאול  גבעת  ורח'  מצפון  רומאים  מעלה 
חלק  )רשום(,   30259 גוש   ;633 375Y קואורדינטה   ,217 700Y
 98  ,76  ,75  ,72  ,71  ,67  ,64  ,59-49  ,33-23 חלקות  מהגוש, 
בשלמותן, ח"ח 21, 22, 47, 48, 62, 63, 66, 70-68, 97; גוש 30186 
)רשום(, חלק מהגוש, ח"ח 18, 111, 114  הכל בהתאם לגבולות 

המסומנים בתשריט בקו כחול 

כל  הסכמת  בלא  מחדש,  וחלוקה  איחוד  התכנית:  מטרת 
הבעלים 

איחוד  בגין  הוראות  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לנדרש  בהתאם  הבעלים,  כל  הסכמת  בלא  מחדש  וחלוקה 
בהוראות תכנית מס' 5246א, סעיף 13; ב( קביעת הוראות בגין 
עצים לעקירה ועצים להעתקה; ג( קביעת הוראות בגין מבנים 

להריסה 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
ירושלים,   ,4 קומה   ,1 ספרא  כיכר  ירושלים,  ולבנייה   לתכנון 
טל' 02-6296811  המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ירושלים, רח' שלומציון 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290263 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 

יעקב כחלון  
יושב ראש הוועדה המקומית 	

לתכנון ולבנייה ירושלים 	

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה בית שמש מופקדת "תכנית מס' 102-0076778",  

שינוי לתכנית בש/במ/138 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית שמש, שכ' פסגת 
השבע, הרחובות: הר בשן 18-2, הר כרמל 17-1, הארבל 19-9, 
השטח שבין קואורדינטות רוחב 847 199 לבין קואורדינטות אורך 

253 628; גוש 5215, חלקה 5 

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת זכויות בנייה ל–8 יח"ד 
מ"ר  מ–3,300  בנייה  זכויות  הגדלת  ב(  יח"ד;  לכל  מ"ר   120 עד 
מיקום  קביעת  ג(  הדיור;  יחידות  הרחבת  לשם  מ"ר  ל–3,482 

לתוספת הבנייה; ד( קביעת תנאים למתן היתר בנייה; ה( יצירת 
יחידות  לשתי   9 מס'  יחידה  פיצול  ידי  על  חדשה  דיור  יחידת 
ו( קביעת כמות יחידות דיור ל–28 יח"ד  בלא תוספת שטחים; 

סך הכל 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
טל'  שמש,  בית  רמת   ,8 שורק  נחל  רח'  שמש,  בית   ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    02-9900778
שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290222 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 

משה מונטג  
יושב ראש ועדת המשנה  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

מרחב תכנון מקומי בית שמש

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

בש/מק/153ג", שינוי לתכנית בש/158 

ג',  שכ'  שמש,  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רמת בית שמש, רחובות אליהו הנביא וירמיהו הנביא, השטח 
אורך  קואורדינטות  לבין   198 425 רוחב  קואורדינטות  שבין 

175 623; גוש 34359, חלקה 5 )ארעי( 

עיקרי הוראות התכנית: א( הגדלת מס' יחידות הדיור מ–80 
ל–96; ב( הקטנת מס' חדרי מדרגות מ–9 ל–7; ג( שינוי בקווי בניין 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2012 8 3 ובילקוט הפרסומים 6492, התשע"ג, עמ' 755 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה בית שמש, רח' נחל שורק 10, רמת בית שמש, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,02-9900777 טל' 
ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,  מחוז  ולבנייה 
טל' 02-6290222, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

משה אבוטבול  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה בית שמש  

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
העלמין,  בית  הסדרת  החמישה,  מעלה  קיבוץ  מי/מק/462/ו", 

שינוי לתכניות מי/200, מי/462 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מעלה החמישה -  
גוש 29553, חלקה 18 בשלמותה, ח"ח 1, 2, 17, 19; גוש 29554, 
חלקות 15, 18, 19, 24-21 בשלמותן, ח"ח 3-1, 14-12, 16, 17, 20, 
29-25, 44, 45; גוש 29908, חלקה 17 בשלמותה, ח"ח 1, 9, 14, 15, 

18, 19; שטח התכנית: 133,000 

מטרת התכנית: הסדרת בית העלמין בקיבוץ 

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי ייעוד לצורך התאמת אזור 
בית העלמין למצב הקיים בפועל ולפיתוח עתידי; ב( שינוי ייעוד 
 בין שטח בית העלמין לשטח למבני משק ולשטח לספורט ונופש; 

ג( הסדרת והרחבת דרך הגישה לבית העלמין 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 9 13 ובילקוט הפרסומים 6683, התשע"ד, עמ' 949 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מטה יהודה, מרכז אבן העזר, ד"נ שמשון, טל' 
02-9900947, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
ירושלים, רח' שלומציון המלכה 1, ירושלים, טל' 02-6290200, 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל 

האמורים פתוחים לקהל 

משה דדון  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מטה יהודה  

מחוז תל אביב
מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' בב/מק/105/ג/4

שם התכנית: שינוי בינוי ביח"ד קיימות בקומת 
קרקע, תכנית מס' 501-0174646

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
בב/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 

מק/105/ג/4", שינוי לתכנית בב/105/ב 

תחום  כל  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
הרשות; שטח התכנית: 7,326 מ"ר 

מטרת התכנית: שינוי בינוי למתן אפשרות הרחבה ביח"ד 
קיימות בקומות קרקע, על ידי יישור קו עם הקומות שמעליהן 

יח"ד  של  הרחבה  תותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 )1 האלה:  בתנאים  קיימים  בניינים  של  קרקע  בקומת  קיימות 
תכנית  )כגון  להרחבות  תכנית  עליהם  שחלה  קיימים  בניינים 
למועדים  ובהתאם  להרחבות,  נקודתית  תכנית  או  בב/105/ג(  
הקבועים באותן תכניות; 2( ביח"ד קיימת בקומת הקרקע תותר 
בניית הרחבה )לפי התכנית התקפה( עד לקו הבליטה המותרת 
מביניהם  הקטן  לפי   40% או  מ'   1 5 כלומר  העליונות,  בקומות 
הרחבה  תותר  האחורית  בחזית   )3 בב/105/ב(;  תכנית  )לפי 
 )4 מביניהם;  הקטן  לפי   40% או  מ'   1 כנ"ל,  הבליטה  לקו  עד 
ההרחבה לא תפגע במיתקנים המשותפים הקיימים בבניין, כגון 
יותר   )5 וכדו';  כניסה  לובי  כניסה,  שביל  אשפה,  חדר  גז,  חדר 
בהסכמת  שיבוצעו  בתנאי  הנ"ל  המיתקנים  של  מיקום  שינוי 
ועל  להיתר  הבקשה  מגיש  ידי  על  יהיה  והביצוע  הנכס  בעלי 

חשבונו; ב( שינוי הבינוי כנ"ל יתאפשר במקומות שבהם חלה 
תכנית להרחבות ומבוקשת ו/או קיימת הרחבה בהיתר בקומות 
מקו  בולט  אינו  הקרקע  בקומת  המבוקש  והשינוי  העליונות, 
להוסיף  כדי  זו  בתכנית  אין  ג(  העליונות;  בקומות  ההרחבה 
שטחים מעבר למותר לפי תכנית תקפה; ד( בחלקות שבהן חלה 
תכנית הרחבות עד לקו הבניין שונה מהקבוע בסעיפים ב ו–ג 
דלעיל, תותר הרחבה לפי קו הבניין בתכנית התקפה; ה( הבינוי 
הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות בדבר התאמת 
ההרחבה לבניין הקיים, ציפוי חזיתות בחומרים קשיחים, עיצוב 
חזיתות, שיפוץ הבניין לפי הצורך וכדו'; ו( ההרחבה המותרת 
לפי תכנית זו לא תשמש לחלוקת יחידת הדיור הקיימת ו/או 
כל  תותר  לא  ז(  ניכרת;  סטייה  תהיה  וזו  חדשה,  יח"ד  ליצירת 
הבניין  לקו  מעבר  תקפות,  תכניות  לפי  סוכות  למעט  בליטה, 
שלפי תכנית זו; ח( הוראות תכנית זו יחולו על בניינים קיימים 
בלבד ולא יחולו על בנייה חדשה; ט( אם הבנייה לפי תכנית זו 
פוגעת בחניה קיימת, יינתן פתרון חלופי למקום החניה בתיאום 

עם יועץ התנועה של העירייה 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    03-5776579 טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב 

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  עו"ד  ידי  על  חתום  תצהיר 
)סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
של  מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  התשמ"ט-1989, 

המתנגד 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית 
 מס' בב/מק/3245

שם התכנית: תוספת 5 יח"ד, רח' ביאליק 6, 8
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
בב/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 

מק/3245", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/28, בב/מק/3054/א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' ביאליק 
6, 8 - גוש 6195, חלקה 168; שטח התכנית: 606 מ"ר 

 3  + שבס(   20% )במסגרת  יח"ד   2 תוספת  התכנית:  מטרת 
יח"ד ו–1 דירת גג )לפי תכנית זו( מעבר ל–11 יח"ד המותרות, סך 
הכל 17 יח"ד )8 בכל מחצית חלקה + 1 דירת גג(, בלא תוספת 

שטחים עיקריים 

עיקרי הוראות התכנית: א( בבניין החדש יותרו השינויים 
יח"ד   2 תוספת   )1 עיקריים:  שטחים  תוספת  בלא  האלה, 
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במסגרת הקלה )20% שבס(; 2( תוספת 3 יח"ד במסגרת תכנית 
יח"ד   16 יותרו  הכל  סך   )4 לחלקה;  גג  דירות   1 תוספת   )3 זו; 
הוראות  לפי  תיבנה  הגג  דירת  ב(  גג;  דירת   1  + קומות  ב–4 
ששונו  בנושאים  למעט  תיקוניה,  על  בב/מק/105/פ  תכנית 
 בתכנית זו וכדלהלן: 1( השטח העיקרי של דירת הגג לא יפחת 
ושטחים  הגג  חדרי  של  העיקרי  שטחן  את  ויכלול  מ"ר  מ–70 
שנוידו מקומות הבניין; 2( תותר בניית דירת גג וחדר גג בלא 
השטח   )3 בבינוי;  וכמסומן  הצדיות  הבניין  מחזיתות  נסיגות 
יפחת  לא  הגג  לדירת  שמתחת  הדירות  של  הממוצע  העיקרי 
מ–55 מ"ר; ג( יותר ניוד שטחים בין הקומות לצורך ניצול אחוזי 
הבנייה המותרים; ד( לא תותר חלוקה או תוספת של יח"ד מעבר 
למותר לפי תכנית זו; ה( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר 
הבנייה, לרבות בדבר פיתוח המגרש וציפוי חזיתות בחומרים 
קשיחים; ו( המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר 

עם איכ"ס, לרבות בדבר פינוי פסולת בניין 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    03-5776579 טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב 

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  עו"ד  ידי  על  חתום  תצהיר 
)סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
של  מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  התשמ"ט-1989, 

המתנגד 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' בב/מק/3304
 שם התכנית: תוספות ושינויים, רח' רבינוביץ 3, 

בב/מק/3304, תכנית מס' 501-0170548
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה  לתכנון 
בב/ מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  אביב  תל  מחוז  ולבנייה 
מק/3304", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/107/א, בב/מק/105/פ 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' רבינוביץ 3 - 
גוש 6187, חלקה 171; שטח התכנית: 380 מ"ר 

מטרות התכנית: תוספות ושינויים בבניין חדש: א( תוספת 
תוספת  ד(  יח"ד;   2 תוספת  ג(  ד;  קומה  תוספת  ב(   ;)20%( יח"ד 
שטח, יח"ד וקומה לפי תמא38; ה( שינויים בקווי בניין; ו( שינויים 

בבינוי דירת הגג; ז( יצירת שטח מסחרי על ידי ניוד זכויות 

עיקרי הוראות התכנית: א( בבניין החדש יותרו השינויים 
האלה: 1( סך הכל 10 יח"ד + דירת גג מעבר ל–5 יח"ד מותרות 
ודירת  תמא38  לפי   2 זו,  בתכנית   2 הקלה,  במסגרת   1 )כולל 
כמסומן  בניין  בקווי  שינויים   )2 בב/מק/105/פ(;  תכנית  לפי  גג 
 - מערב  לכיוון  מ',   5 במקום  מ'   4 5  - דרום  לכיוון  בתשריט: 

6 3 מ' במקום 5 4 מ' )לבניין בן 4 קומות בשיעור של עד 20%(, 
לכיוון צפון - בלא שינוי, לכיוון מזרח - קיר משותף לפי תכנית 
שינוי   )4 תמא38;  לפי  ושטחים  קומה  תוספת   )3 בב/107/א; 
 בינוי בדירת הגג, לרבות בדבר ביטול נסיגות וכמסומן בבינוי; 
המגורים  מקומות  זכויות  ניוד  ידי  על  מסחרי  שטח  יצירת   )5
)עד 15%( ושינוי גובה הקומה; 6( תוספת שטחים שניתן להוסיף 
כהקלה )6%, 5% 2(; ב( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר 
הבנייה, לרבות בדבר ציפוי החזיתות, עיצוב אדריכלי ופיתוח 
המגרש; ג( דירת הגג תיבנה לפי הוראות תכנית בב/מק/105/פ, 
למעט השינויים שלפי תכנית זו; ד( לא תותר חלוקה או תוספת 
יח"ד מעבר למותר לפי תכנית זו, וזו תהיה סטייה ניכרת; ה( לא 
תותר כל בליטה, למעט סוכות לפי תכניות תקפות, מעבר לקווי 
הבניין המערבי והדרומי שלפי תכנית זו; ו( הוראות תכנית זו 
זו  תכנית  לפי  המיועד  המבנה  ז(  בלבד;  חדש  בניין  על  יחולו 
להריסה ייהרס כתנאי להיתר בנייה, בתיאום אם איכ"ס, לרבות 
בדבר פינוי פסולת בניין; ח( השטח המסחרי יתואם עם איכ"ס, 
לדיירי  מטרדים  ומניעת  המותרים  השימושים  בדבר  לרבות 
הבניין; ט( בשטח המסחרי לא יותרו שימושים הקשורים לממכר 

והכנת מזון וכדו', וזו תהיה סטייה ניכרת 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    03-5776579 טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב 

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  עו"ד  ידי  על  חתום  תצהיר 
)סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
של  מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  התשמ"ט-1989, 

המתנגד 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3273
 שם התכנית: שינויים ותוספות בבניין חדש 

ברח' אברבנאל 87
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
בב/מק/3273", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/28, בב/מק/105/פ, 

בב/מק/105/ה, בב/מק/3054 על כל תיקוניה 

רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אברבנאל 87 - גוש 6195, חלקה 21; שטח התכנית: 422 מ"ר 

בניין  להקמת  התכנון  אפשרויות  שיפור  התכנית:  מטרות 
חדש וכדלהלן: א( שינוי בקווי הבניין הצדיים - 3 מ' במקום 4 מ' 
)הנדרש לבניין בן 5 קומות לפי תב"ע מק/3054(; ב( שינוי בנסיגות 
עיקרי;  שטח  תוספת  בלא  גג  דירת  תוספת  ג(  הגג;  דירת   של 
ד( תוספות שניתן לקבל בהקלה: 1( 1 יח"ד לפי הקלה בשיעור 
יח"ד;   2 הכל  סך  מק/105/ה,  תב"ע  לפי  יח"ד  ו–1  )שבס(   20% 
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2( תוספת קומה ה מעבר ל–4 קומות מותרות; 3( תוספת 5% 2 
מק/3054(;  תב"ע  לפי  ד,  לקומה  ל–5% 2  )מעבר  ה  קומה   בגין 
ויח"ד  שטח  קומה,  תוספת  ה(  הקומות;  בין  שטחים  ניוד   )4
לפי תמא38; ו( שינוי קו בניין בחזית הצפונית )רח' אברבנאל( 

בקומת הקרקע, בהתאם לבליטה המותרת בקומות העליונות 

עיקרי הוראות התכנית: להקמת בניין חדש יותרו שינויים 
ותוספות לתכנית הראשית וכדלהלן: א( שינויים בקווי הבניין: 
1( קווי בניין צדיים 3 מ' במקום 4 מ' )הנדרש לבניין בן 5 קומות(; 
2( שינוי קו בניין לחזית צפונית )רח' אברבנאל( בקומת הקרקע 
לפי הבליטה המותרת בקומות העליונות )5 3 מ' במקום 5 מ'(; 3( 
בנייה מעבר לקווי הבניין הצדיים, למעט סוכות תהיה סטייה 
ניכרת; ב( תוספות ושינויים במסגרת הקלה: 1( קומה ה מעבר ל–4 
קומות מותרות; 2( קומה ו, יח"ד ושטחים לפי תמא38; 3( 1 יח"ד 
 )שבס 20%(, נוסף על כך תותר תוספת 1 יח"ד לפי בב/מק/105/ה; 
4( 5% 2 בגין קומה ה; 5( ניוד שטחים בין הקומות; ג( סך הכל 
בהקלה  יח"ד   ,38 מתמא  יח"ד  גג,  דירת  )כולל  יח"ד   13 יותרו 
ויח"ד לפי בב/מק/105/ה(; ד( חלוקה או תוספת יח"ד מעבר לנ"ל 
תהיה סטייה ניכרת; ה( שטח ממוצע עיקרי של יח"ד לא יפחת 
מ–65 מ"ר; ו( תוספת דירת גג בלא תוספת שטח עיקרי וכדלהלן: 
1( שטח דירת הגג לא יפחת מ–70 מ"ר )עיקרי( ויורכב משטחם 
של חדרי הגג בתוספת שטחים שנוידו מקומות הבניין; 2( דירת 
שלפי  השינויים  למעט  בב/מק/105/פ,  תכנית  לפי  תיבנה  הגג 
תכנית זו ובלא תוספת 5% 2 )מאחר שקיבלו כ–5% בגין תוספת 
2 קומות(; 3( בלא נסיגות מהחזיתות הצדיות וכמסומן בבינוי; 
ז( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות בדבר 
עיצוב, ציפוי חזיתות בחומרים קשיחים, פיתוח המגרש וכדו'; 
ח( המבנים המסומנים להריסה ייהרסו כתנאי להיתר בתיאום 

עם איכ"ס, לרבות בדבר פינוי פסולת בניין 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 3 11 ובילקוט הפרסומים 6575, התשע"ג, עמ' 4031 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3175
שם התכנית: חלוקת יח"ד קיימות ברח' הרי גולן 5

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

בב/מק/3175", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/230 

 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' הרי גולן 5 - 
גוש 6105, חלקה 109 )חלק(; שטח התכנית: 1,023 מ"ר 

ל–14  מעבר  קיים  בבניין  יח"ד   2 תוספת  התכנית:  מטרת 
יח"ד   16 הכל  סך  מאושרות(,  הקלות  )כולל  המותרות  יח"ד 

בקומות א-ד, בלא תוספת שטח עיקרי 

מעבר  יח"ד   2 תוספת  תותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–14 יח"ד המותרות )כולל הקלות מאושרות(, על ידי חלוקת 2 
בקומות  יח"ד   16 יותרו  הכל  ובסך  קיים,  בבניין  דופלקס  דירות 
א-ד; ב( תוספת יח"ד תותר על ידי חלוקתן של 2 דירות דופלקס 

קיימות בהיתר, כך ששטח כל יח"ד יהיה כשטח יח"ד הטיפוסיות 
בהיתר  מה"ע  עם  יתואם  הסופי  הבינוי  ג(  בבניין;  הקיימות 
הבנייה, לרבות בדבר פיתוח המגרש, ציפוי חזיתות וכדו'; ד( לא 
תותר חלוקה או תוספת של יח"ד מעבר למותר לפי תכנית זו, וזו 

תהיה סטייה ניכרת 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 9 3 ובילקוט הפרסומים 6636, התשע"ג, עמ' 7178 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3251
שם התכנית: הרחבת יח"ד קיימות ושינוי קו בניין 

ברח' הירדן 20
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

בב/מק/3251", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/מק/105/אגפים 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בני ברק, רח' הירדן 20 - 
גוש 6122, חלקה 944; שטח התכנית: 792 מ"ר 

מטרות התכנית: א( הרחבת יח"ד קיימות עד לשטח כולל 
של 120 מ"ר; ב( שינוי קו בניין דרומי מ–5 מ' ל–4 מ' 

הבניין  קו  של  שינוי  יותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הרחבת  תותר  ב(  בתשריט;  כמסומן  מ'  ל–4  מ'  מ–5  הדרומי 
יח"ד קיימות במסגרת קווי הבניין המותרים לפי תכנית זו, עד 
לשטח כולל של 120 מ"ר לכל יח"ד; ג( ההרחבות יהיו באגפים 
לפי תכנית בב/מק/105/אגפים; ד( חדרי הגג יותרו לפי תכנית 
בב/105/ד/2 ובהתאם להוראותיה; ה( סוכות יותרו לפי תכנית 
ייכלל  הסוכות  שטח  אך  להוראותיה,  ובהתאם  בב/105/ס/2 
ב–120 מ"ר המותרים ליח"ד; ו( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע 
החזיתות,  ציפוי  בדבר  לרבות  בנייה,  להיתר  הבקשה  בזמן 
המגרש;  ופיתוח  אדריכלי  עיצוב  הקיים,  הבניין   שיפוץ 
ז( העמודים ימוקמו כמה שניתן בצמוד לעמודים הקיימים ובלא 
הפרעה לשטחים בקומת קרקע, בתיאום עם מה"ע בזמן הבקשה 
להיתר בנייה; ח( לא תותר חלוקת יח"ד שהורחבו לפי תכנית 
זו, וזו תהיה סטייה ניכרת; ט( לא תותר העברת שטח שלא נוצל 
)מתוך 120 מ"ר המותרים( ליח"ד אחרת או למקום אחר בבניין; 
י( לא יותרו בליטות מעבר לקווי הבניין שלפי תכנית זו, למעט 
סוכות ובליטות מותרות לפי התכנית הראשית; יא( אם הבניין 

הקיים ייהרס, קו הבניין יוחזר לקדמותו 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 11 13 ובילקוט הפרסומים 6614, התשע"ג, עמ' 5525 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 
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מרחב תכנון מקומי בני ברק

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' בב/מק/3275
 שם התכנית: תוספת דירת גג בבניין קיים 

ברח' רבי עקיבא 77
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

בב/מק/3275", שינוי לתכניות בב/105/ב, בב/מק/3130 

רבי  רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
עקיבא 77 - גוש 6122, חלקה 913; שטח התכנית: 825 מ"ר 

בבניין  הנסיגות  וביטול  גג  דירת  תוספת  התכנית:  מטרת 
קיים 

דירת   1 של  תוספת  תותר  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
התכנית  לפי  המותרות  גג  דירות   2  + יח"ד  ל–20  מעבר  גג 
של  תוספת  או  חלוקה  תותר  לא  ב(  קיים;  בבניין  הראשית 
ניכרת;  סטייה  תהיה  וזו  זו  תכנית  לפי  למותר  מעבר   יח"ד 
ג( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, לרבות בדבר 
החזיתות;  וציפוי  המגרש  פיתוח  הבניין,  של  אדריכלי  עיצוב 
תכנית  )לפי  הגג  לחדרי  מותרים  שטחים  תכלול  הגג  דירת  ד( 
הגג;  לדירת  ונוידו  בבניין  נוצלו  שלא  ושטחים  בב/105/ד/2( 
מ–85  יפחת  לא  הגג  דירות  של  העיקרי  הממוצע  שטחן  ה( 
 + )עיקרי  הממוצע  ושטחן  בב/מק/105/פ(  תכנית  )לפי  מ"ר 
מ"ר;  מ–80  יפחת  לא  הגג  לדירות  שמתחת  הדירות  של   ממ"ד( 
ומזרח  דרום  צפון,  בצד  הבניין  מתווה  מקו  נסיגות  ביטול  ו( 

)חלקי( 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 9 15 ובילקוט הפרסומים 6699, התשע"ד, עמ' 1567 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
ברק,  בני   ,11 המלך  דוד  רח'  ברק,  בני  ולבנייה   לתכנון 
טל' 03-5776487, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז תל אביב, קריית הממשלה, דרך בגין 125, תל אביב, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
 מפורטת מס' בב/מק/3184

שם התכנית: תוספות ושינויים ברח' רבינוביץ 3
נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית 
בתאריכים  בעיתונים  שפורסמה  בב/מק/3184,  מס'  מפורטת 
התשע"ג,   ,6543 הפרסומים  ובילקוט  ו–2013 1 13,   11 1 2013
והבנייה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  וכי   ,2626 עמ' 
לתכנון  המקומית  הוועדה  במשרדי  מופקדת  התשכ"ה-1965, 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  ברק  בני  ולבנייה 
שינוי  בב/מק/3184",  מס'  מפורטת  "תכנית  אביב  תל  מחוז 

לתכניות בב/105/ב על תיקוניה, בב/מק/105/פ 

רח'  ברק,  בני  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
רבינוביץ 3 - גוש 6187, חלקה 171; שטח התכנית: 380 מ"ר 

אפשרויות  לשיפור  ושינויים  תוספות  התכנית:  מטרות 
של  בשיעור  יח"ד  תוספת  א(  וכדלהלן:  חדש  בבניין  התכנון 

הבניין  בקו  שינוי  ב(  המותרות;  ליח"ד  מעבר  )שבס(   20% עד 
בקו  שינוי  ג(  מ';  ל–15 3  בליטה(  אחרי  מ'   5( מ'  מ–6  הדרומי 
הבניין המערבי בשיעור של עד 10%; ד( שינויים בבינוי דירת 
הגג על ידי שינוי בהוראות תב"ע מק/105/פ; ה( תוספת 2 יח"ד 
תמא38;  לפי  מותרות,  קומות   3 מעל  ד  קומה  תוספת  ידי   על 
ו( יצירת שטח מסחרי בקומת קרקע על פי העברת שטח מקומות 
בעבור  קרקע  בקומת  ציבור  לצורכי  שטח  יצירת  ז(  המגורים; 

עיריית בני ברק, למעט שימוש של בית כנסת 

עיקרי הוראות התכנית: א( בבניין החדש יותרו השינויים 
האלה: 1( תוספת יח"ד בשיעור של עד 20% )שבס( מעבר ליח"ד 
 3 מעל  ד,  קומה  תוספת  ידי  על  יח"ד   2 תוספת   )2 המותרות; 
הדרומי  הבניין  בקו  שינוי   )3 תמא38;  לפי  מותרות,   קומות 
הבניין  בקו  שינויים   )4 מ';  ל–15 3  בליטה(  אחרי  מ'   5( מ'  מ–6 
במקום  מ'   3 15 כלומר   ,10% עד  של  בשיעור   המערבי 
50 3 מ' וכמסומן בתשריט; 5( שינויים בבינוי דירת הגג, לרבות 
ביטול חלק מהנסיגות )כמסומן בנספח הבינוי( ושטחן העיקרי 
יפחת  )שלא  הגג  לדירת  שמתחת  בקומה  יח"ד  של  הממוצע 
מ–58 מ"ר שטח עיקרי(; 6( יצירת שטח מסחרי בקומת הקרקע על 
ידי העברת שטח עיקרי מקומות המגורים, ושינוי גובה הקומה; 
7( יצירת שטח לצורכי ציבור בקומת קרקע, למעט שימוש של 
בית כנסת; ב( הבינוי הסופי יתואם עם מה"ע בהיתר הבנייה, 
המגרש;  ופיתוח  אדריכלי  עיצוב  חזיתות,  ציפוי  בדבר  לרבות 
ג( דירת הגג תיבנה לפי הוראות תכנית בב/מק/105/פ, למעט 
השינויים שלפי תכנית זו; ד( לא תותר חלוקה או תוספת יח"ד 
מעבר למותר לפי תכנית זו, וזו תהיה סטייה ניכרת; ה( לא תותר 
כל בליטה, למעט סוכות לפי תכניות תקפות מעבר לקווי הבניין 
יחולו  זו  תכנית  הוראות  ו(  זו;  תכנית  שלפי  והדרומי  המערבי 
על בניין חדש בלבד; ז( המבנה המיועד לפי תכנית זו להריסה 
בדבר  לרבות  איכ"ס,  עם  בתיאום  בנייה  להיתר  כתנאי  ייהרס 
פינוי פסולת בניין; ח( השטח הציבורי בקומת הקרקע לא יפחת 
מ–80 מ"ר )שטח מבונה כולל( + שטח חצר שלא יפחת מ–45 מ"ר  
השטח ייבנה על ידי היזם ועל חשבונו לפי מפרט שיסוכם עם 
העירייה בהיתר הבנייה; ט( הזכויות של השטח הציבורי יהיו 

מכוח תכנית עתידית ליצירת שטח ציבור 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה בני ברק, רח' דוד המלך 11, בני ברק, 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    03-5776579 טל' 
הממשלה,  קריית  אביב,  תל  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

דרך בגין 125, תל אביב 

בהתאם לסעיף 103)א( לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  עו"ד  ידי  על  חתום  תצהיר 
)סדרי  והבנייה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 
עבודתו(,  וסדרי  חוקר  סמכויות  לתכנית  בהתנגדויות  נוהל 
של  מדויקת  וכתובת  טלפון  לציין  יש  וכן  התשמ"ט-1989, 

המתנגד 

חנוך זייברט  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	בני	ברק 	
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מרחב תכנון מקומי קרית אונו

 הודעה בדבר הכנת תכנית מפורטת מס' 508-0197509
שם התכנית: שדירת תרבות, שכונת רייספלד

לחוק  ו–78   77 לסעיפים  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר הכנת תכנית והגבלת 
הוצאת היתרי בנייה "תכנית מפורטת מס' 508-0197509", שינוי 

לתכניות תממ/124, תממ/מק/54 

רח'  אונו,  קרית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
המייסדים - גוש 7184, חלקות 86, 92, 93, 100, 101 בשלמותן 

עקרונות	התכנון:	תכנון	מחדש	של	שדירת	תרבות. 	)1(

תנאים	לפי	סעיף	78	לחוק: 	)2(

לא יינתנו היתרי בנייה לפי התכניות התקפות; א( 

התכנית,  להפקדת  עד  או  שנים  ל–3  התנאים:  תוקף  ב( 
לפי המוקדם מביניהם 

ישראל גל  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	קרית	אונו 	

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

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

רש/מק/1094" 

רח'  השרון,  רמת  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
השפלה 2, 4 - גוש 6415, חלקות 757, 758 בשלמותן 

שאושר   1004 מגרש  התאמת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
רישום  בלשכת  ונרשם  שטח  תאי  לשני  רש/1/647  בתכנית 
מקרקעין בגוש 6415, חלקות 757 ו–758 כדי לאפשר לכל חלקה 
המגרש  על  בבנייה  ותלות  קשר  כל  ובלא  נפרד  באופן  לבנות 
תאי  בין  הבנייה  וזכויות  דיור  יחידות  מספר  חלוקת  ב(  השני; 
רכב  לכלי  נוספת  כניסה  קביעת  ג(  הבעלים;  בהסכמת  השטח 
אחת  יחידה   757 מחלקה  להעביר  ד(  חלקה;  בכל  נפרד  באופן 
ובזכויות  הדיור  יחידות  במספר  שינוי  בלא  וזה   ,758 לחלקה 

הבנייה 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 2 22 ובילקוט הפרסומים 6591, התשע"ג, עמ' 4624 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה רמת השרון, שד' ביאליק 41, ובמשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, 
תל אביב, טל' 03-7632580, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

טל עזגד  
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  

המקומית לתכנון ולבנייה רמת שרון  

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  ולבנייה  לתכנון 

ולבנייה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה:

הנקראת   304-0103614 מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית   )1( 
חלקה   ,10798 בגוש  בניין  קו  שינוי  חפ/מק/1440/ב", 
22, חיפה, שינוי לתכניות חפ/1/ד,  51, שד' אבא חושי 
חפ/1400/יב,  לתכניות  כפיפות  חפ/229,  חפ/1440, 
חפ/229/י/5,  חפ/229/י/1,  חפ/229/י,  חפ/229/ה, 
חפ/ חפ/מק/1400/יב/1,  חפ/מק/1400/גב,  חפ/718, 

חפ/מק/1400/תט,  חפ/מק/1400/פמ,  מק/1400/יב/4, 
חפ/מק/229/י/2, תמא34/ב/4 

אחוזה,  שכ'  חיפה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
שד' אבא חושי 22 - גוש 10798, חלקה 51 

לבנייה  לגליזציה  לצורך  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת   
קיימת במרווחים 

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי נקודתי של קו בניין צדי   
מזרחי מ–4 מ' ל–0 מ' על גבי קונטור תוספת הבנייה שנבנתה 
מ–5  אלתרמן  רח'  לכיוון  קדמי  בניין  קו  שינוי  ב(  במרווח; 
כפי  המבנה  לקונטור  בהתאם  תשריט(  )ראה  בניין  לקו  מ' 

שנבנה במרווחים; ג( קביעת עצים בוגרים לשימור 

חפ/ הנקראת   304-0169979 מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית   )2(
שינוי  האודיטוריום,  כיכר  בניין,  בקו  שינוי  מק/1597/ד", 
חפ/1400/שש,  לתכניות  כפיפות  חפ/1597/ג,  לתכנית 

1597/א, תמא34/ב/4 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חיפה, מרכז הכרמל,   
ולבניין  מצפון  מחניים  לרח'  מדרום  הנשיא  שד'  בין 
גוש   -  138  ,136  ,134 הנשיא  שד'  ממערב,  האודיטוריום 
10807, ח"ח 124; גוש 10909, ח"ח 24, 25; גוש 12508, חלקה 

36, ח"ח 35 

מטרת התכנית: שינוי קו בניין כדי לאפשר תכנון מיטבי של   
בניין המשרדים 

בתכנית,  הקבוע  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי   
מקו בניין של 2 16 + )6 302+( לקו בניין של 3 25 + )5 311+( 

בשטח הגובל ברח' מחניים וצמוד למבנה האודיטוריום 

"תכנית מיתאר מקומית מס' 304-0172932, חפ/מק/1875ז",   )3(
 ,117 חלקה   ,10787 גוש   ,2 מייבלום  ברח'  בניין  קווי  שינוי 
לתכניות  כפיפות  חפ/1875ד,  חפ/1875,  לתכניות  שינוי 
חפ/מק/1875/א,  חפ/מק/1400/פמ,  חפ/מק/1400יב/4, 

תמא34/ב/4 

דורון  רח'  חיפה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
מייבלום 2 - גוש 10787, חלקה 117, ח"ח 125 

הבנייה  מהוראות  וחלק  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  מטרת   
מיצוי  את  לאפשר  כדי  חפ/1875/ד,  בתכנית  שנקבעו 

הזכויות המאושרות במגרש 
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עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קו בניין למבנה מגורים:   
מ';   4 6 מייבלום(  )לרח'  ונקודתי  מ'  ל–5  מ'  מ–6  קדמי,   )1
צדי   )3 מ';  ל–3  מ'  מ–4   ,118 חלקה  לכיוון  מערבי  צדי   )2
דרומי לכיוון חלקה 116, מ–3 מ' ל–7 2 מ'; 4( שינוי קו בניין 
למרפסת זיזית עד 2 מ' מעבר לקו הבניין הקדמי; ב( שינוי 
ותכסית  ל–45%  מ–40%  המגורים  לקומות  קרקע  תכסית 
לקומת חניה תת–קרקעית של עד 85%; ג( שינוי שטח מגונן 
על גבי קרקע טבעית מ–25% ל–15%; ד( שינוי רוחב רצועת 
הגינון במרווח הקדמי של החלקה מ–2 מ' ל–1 מ'; ה( שינוי 
הפונה  הבניין  בחזית  השלישית  בקומה  הנסיגה  חובת 
לכביש מס' 892 )המשך רח' יוסף שכטר(; ו( מתן אפשרות 
לכניסה נוספת לחניה במגרש נוסף על הכניסה המאושרת; 
ז( מתן אפשרות לבליטה של פיר המעלית מעל גג הרעפים 

במידות המינימליות הדרושות 

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל  כל מעוניין בקרקע, בבניין 
או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, 
וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות 
בתוך חודשיים ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
המחלקה  במשרדי  בתכנית  לעיין  ניתן  בעיתונים   הפרסומים 
התנגדויות  למשלוח  המען  חיפה    ,3 ביאליק  רח'  עיר,  לתכנון 
בדואר: הוועדה המקומית, ת"ד 4811, רח' חסן שוקרי 14, חיפה 
31047  המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הוועדה 
חיפה   ,15 פלי"ם  רח'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

31048, טל' 04-8633448 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 

חדוה אלמוג  
ממלאת מקום יושב ראש הוועדה  
המקומית לתכנון ולבנייה חיפה  

מרחב תכנון מקומי חדרה

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

מס' 302-0131854", שינוי לתכנית חד/1061 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גבעת אולגה, חופים, 
בשלמותה;   7 חלקה   ,12794 גוש   - פז  ואדני  הצוקים   רחובות 

גוש 12795, חלקות 7, 12, 24 בשלמותן, ח"ח 5, 16, 17, 22 

)מגרש   12795 בגוש   7 חלקה  חלוקת  א(  התכנית:  מטרת 
 106A 246/8/2 לפי תכנית חד/1061ט( ל–2 תאי שטח, לתאי שטח
ו–106B; ב( שינוי בינוי; ג( העברת זכויות בנייה מחלקה 7 בגוש 

 12795

 12795 בגוש   7 חלקה  חלוקת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ל–2 תאי שטח )תא שטח 106A ותא שטח 106B(; ב( העברת סך 
 106B הכל 5 1,992 מ"ר שטח עיקרי מתא שטח 105 לתא שטח
 ;106B ובמקביל העברת זכויות יח"ד מתא שטח 105 לתא שטח
ג( קביעת שטח 106B: שינוי מס' קומות בתא שטח 106B מ–16 
קומות במצב מאושר ל–20 קומות בבניין דרומי והשארת גובה 
שינוי   )1 המאושר:  המצב  לפי  הצפוני  בבניין  קומות   16 של 
פיתוח;  תכנית  שינוי   )2 הבניינים;  בין  מינימליים   מרחקים 

מעל  מגורים  קומות  מ–9   ,105 שטח  בתא  קומות  מס'  שינוי   )3
 קרקע במצב מאושר לעד 5 קומות מגורים מעל קומת הקרקע; 

 106A ד( שינוי זיקת הנאה למעבר רכב בתא

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 8 8 ובילקוט הפרסומים 6667, התשע"ג 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 לתכנון ולבנייה חדרה, רח' הלל יפה 9, חדרה, טל' 04-6303728,

רח'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי 
פלי"ם 15, חיפה, טל' 04-8616205, וכל מעוניין רשאי לעיין בה 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

צביקה גנדלמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חדרה  

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הכרמל  מורדות  ולבנייה  לתכנון 
מקומית  מיתאר  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון 

מס' 355-0078956", שינוי לתכנית מכ/296 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רכסים, רח' הרב קוק 19 
- גוש 11144, ח"ח 237, 373; מגרש ג בשלמותו מתכנית מכ/296 

הרחבת  לצורך  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בית הכנסת הקיים 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
מגדל   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
יומצא  ההתנגדות  העתק    04-8676296 טל'  חיפה,  הנביאים, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

פלי"ם 15ב, חיפה, טל' 04-8633448 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 

מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  הכרמל  מורדות  ולבנייה 
מס'  מפורטת  מיתאר  "תכנית  מופקדת  חיפה  מחוז   ולבנייה 
כפיפות  מכ/מק/810,  מכ/448,  לתכניות  שינוי   ,"355-0173633

לתכנית תמא34/ב/4 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גוש 10717, ח"ח 73, 79; 
מגרשים: 200, 201 בשלמותם מתכנית מכ/מק/810; מגרש 2016 

בשלמותו מתכנית מכ/448 
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ממסחר  עיקרי  שטח  של  ניוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
לשימוש למגורים; ב( הגדלת מס' יח"ד מ–124 ל–155; ג( תוספת 
 ;19 במקום  קומות   21 יהיה  הבניין  שגובה  כך  קומות   2  של 
בהסדרי  שינוי  ה(  מ';   69 של  לגובה  הבניין  גובה  הגבהת  ד( 

התנועה 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ידי  על 
של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש  רשאי 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה 
מגדל   ,2 כורי  רח'  הכרמל,  מורדות  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
יומצא  ההתנגדות  העתק    04-8676296 טל'  חיפה,  הנביאים, 
רח'  חיפה,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי 

פלי"ם 15ב, חיפה, טל' 04-8633448 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 
מאלק עמרור  

יושב	ראש	הוועדה	המקומית  
לתכנון	ולבנייה	מורדות	הכרמל 	

מרחב תכנון מקומי עירון

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

ענ/מק/1254", שינוי לתכנית מיתאר מס' ען/251, אום אל פחם 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אום אל פחם - גוש 
20413, חלקה 22 )בשלמות(, ח"ח 40, 44, 45, 78, 79 

הסכמה;  בלא  חדשה  חלוקה  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הוראות  של  שינוי  ג(  קיימים;  למבנים  בניין  בקווי  שינוי  ב( 

בדבר בינוי 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2011 12 9 ובילקוט הפרסומים 6370, התשע"ב, עמ' 2365 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  עירון,  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה מחוז חיפה, רח' פלי"ם 15א, חיפה, טל' 04-8633448, וכל 
האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין 

פתוחים לקהל 
מוחמד סובחי ג'בארין  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עירון  

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי נס ציונה

הודעה בדבר אישור תכנית
שם התכנית: רח' שאול המלך 12, 14, 16, 18, 20

והבנייה,  התכנון  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מאשרת  אני  הפנים,  שר  ידי  על  לי  שנאצלה  התשכ"ה-1965, 

לתכניות  שינוי  נס/מק/6/96",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  את 
נס/1/1, נס/2/1, נס/3/96, נס/2/1/ב, כפיפות לתכניות תמא/35, 

תמא/38 
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נס ציונה, רח' שאול 

המלך 12, 14, 16, 18, 20 - גוש 3641, ח"ח 74-70, 136 

מטרות התכנית: א( איחוד וחלוקת מגרשים; ב( קביעת קווי 
בניין; ג( תוספת יח"ד; ד( קביעת הוראות בנייה, תוספת קומה 

של  מחדש  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קווי  קביעת  ב(  נס/3/96;  התב"ע  הוראות  לפי   136  ,74 חלקות 
ב–10%  הדיור  יחידות  ומס'  הבנייה  זכויות  הגדלת  ג(  בניין; 
תוספת  ד(  נס/3/96;  בתכנית  לכך  שנקבעו  לתנאים  בהתאם 

קומה ושינוי גובה המבנה מ–30 מ' ל–33 מ' 

מרחב תכנון מקומי נס ציונה
 הודעה בדבר אישור תכנית

שם התכנית: רח' שאול המלך 2, 4, 6, 8, 10
והבנייה,  התכנון  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מאשרת  אני  הפנים,  שר  ידי  על  לי  שנאצלה  התשכ"ה-1965, 
לתכניות  שינוי  נס/מק/7/96",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  את 
נס/1/1, נס/2/1, נס/3/96, נס/2/1/ב, כפיפות לתכניות תמא/35, 

תמא/38 
יד  שכ'  ציונה,  נס  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
אליעזר, רח' שאול המלך 2, 4, 6, 8, 10 - גוש 3641, חלקה 79 

בשלמות, ח"ח 78-75, 143, 150 

תב"ע  לפי   74 חלקה  של  מחדש  חלוקה  התכנית:  מטרות 
וחלוקת  איחוד  א(  ידי:  על  בנייה,  להיתר  כתנאי  נס/3/96 
מגרשים; ב( קביעת קווי בניין; ג( שינוי חלוקת שטחי הבנייה בין 
תוספת  בנייה,  הוראות  קביעת  ה(  יח"ד;  תוספת  ד(  המגרשים; 

קומה 

חלק  עם   79 חלקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 150  ,78  ,77 חלקות  של  מחדש  וחלוקה  איחוד  ב(   ;150 מחלקה 
שינוי  ד(  בניין;  קווי  קביעת  ג(  נס/3/96;  תב"ע  הוראות  לפי 
חלוקת שטחי הבנייה בין המגרשים בהתאם להוראות התכניות 
התקפות  ראה הערות לטבלת זכויות בנייה )סעיף 6(; ה( הגדלת 
לתנאים  בהתאם  ב–10%  הדיור  יחידות  ומס'  הבנייה  זכויות 
גובה  ושינוי  קומה  תוספת  ו(  נס/3/96;  בתכנית  לכך  שנקבעו 

המבנה מ–33 מ' ל–36 מ' 

רות יוסף  
יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז 	

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  לציון  ראשון  ולבנייה  לתכנון 

לתכנון ולבנייה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מיתאר מס' רצ/מק/413-0158113-115/6/1", שינוי/  )1(
כפיפות לתכניות רצ/1/1, רצ/6/1/ב 
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רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
לבונטין 13, 15 - גוש 3936, חלקות 242, 247 בשלמותן 

עיקרי הוראות התכנית: א( הסדרת גבול חלקות 242 ו–247   
בגוש 3936, בלא שינוי בזכויות הבנייה והוראות הבנייה 

החלות בחלקות; ב( איחוד וחלוקה בלא הסכמת בעלים 

"תכנית מיתאר מס' רצ/מק/413-0162537-116/6/1", שינוי/  )2(
כפיפות לתכניות רצ/1/1, רצ/6/1/ב 

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
ירושלים 10, 12, 14 - גוש 3936, חלקות 73, 74, 92 בשלמותן 

ושימוש  מעבר  זיקת  יצירת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי   
לפי  הוראות  של  שינוי  ב(  וניקוז;  ביוב  מים,  לתשתיות 
תכנית מאושרת בדבר מתן זיקת מעבר ושימוש לתשתיות 

מים, ביוב וניקוז 

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או   בבניין 
על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה   לתכנון 
יומצא  ההתנגדות  העתק    03-9547905 פקס'   ,03-9547577 טל' 
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, קריית 

הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 

מרחב תכנון מקומי נס ציונה
הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר

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

רצ/53/50/1,  לתכניות  שינוי  מק/413-0146696-5/53/50/1", 
ממ/8005, כפיפות לתכניות רצ/1/1/יג, רצ/מק/4/53/50/1 

רח'  לציון,  ראשון  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
העצמאות 19, 21 - גוש 3629, חלקות 253, 266 בשלמותן 

שינוי  ב(  בניין;  בקווי  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי; ג( שינוי בחלוקת שטחי 
אחורי  בניין  קו  שינוי   )1 ידי:  על  בתכנית,  המותרים   הבנייה 
מ–6 מ' ל–0; 2( שינוי קו בניין צדי צפוני מ–0 ל–25 3 מ' בעבור 
זיקת הנאה לציבור למעבר בין רח' העצמאות לשצ"פ שממערב 
למתחם המסחרי; 3( שינוי גובה מבנה מ–11 מ' ל–13 מ'; 4( ניוד 

שטחי בנייה מקומה א לקומת הקרקע 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 9 12 ובילקוט הפרסומים 6679, התשע"ד, עמ' 785 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לציון,  ראשון   ,20 הכרמל  רח'  לציון,  ראשון  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,03-9547577 טל' 
91, רמלה,   ולבנייה מחוז המרכז, קריית הממשלה, רח' הרצל 

טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

דב צור  
יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה ראשון לציון  

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית
שם התכנית: הסדרת זכות מעבר ברח' אחוזה, גן יבנה

והבנייה,  התכנון  לחוק   109 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
מאשרת  אני  הפנים,  שר  ידי  על  לי  שנאצלה  התשכ"ה-1965, 
שינוי  זמ/מק/1/4/72/598",  מס'  מקומית  מיתאר  "תכנית  את 
זמ/3/598,  זמ/800,  לתכניות  כפיפות  זמ/מק/4/72/598,  לתכנית 

זמ/108/598 
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גן יבנה, רח' אחוזה 15 

- גוש 557, חלקה 173 במלואה 

המערבי  בחלקו  מעבר  זכות  רוחב  שינוי  התכנית:  מטרת 
בלבד בין מגרש קדמי למגרש אחורי מ–5 3 מ' הקבוע בתכנית 
זכות  ברוחב  העורפי  בחלק  שינוי  בלא  הקיים,  לפי  מ'  ל–9 2 

המעבר הקיים 

זכות  ברוחב  מערבי  חלק  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
מעבר לפי סעיף 62אא5 "שינוי הוראות לפי תכנית בדבר בינוי 

או עיצוב אדריכליים" 

רות יוסף  
יושבת ראש הוועדה המחוזית 	
לתכנון ולבנייה מחוז המרכז 	

מרחב תכנון מקומי זמורה

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
453-0153080", שינוי לתכנית זמ/524, כפיפות לתכנית זמ/800 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: גדרה, רח' יששכר 13 
- גוש 4624, חלקה 51, ח"ח 98 

עיקרי הוראות התכנית: א( שינוי קווי בניין צדיים מ–3 מ' 
תכסית  הגדלת  ב(  בתכנית;  הקבוע  בניין  בקו  שינוי  מ',  ל–8 1 
קרקע מ–30% ל–57%, שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי 
וגג  א  מקומות  עיקריים  שטחים  ניוד  ג(  אדריכלי;  עיצוב  או 

לקומת קרקע 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 7 23 ובילקוט הפרסומים 6645, התשע"ג, עמ' 7543 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה זמורה, בניין מרכז ביל"ו, צומת עקרון )על כביש 
411(, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 

האמורים פתוחים לקהל 
סיגל לחמני  

יושבת ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה זמורה  
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מרחב תכנון מקומי חוף השרון

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מפורטת מקומית 
חש/4/2,  חש/3/2,  מקומיות  לתכניות  שינוי   ,"401-0137455 מס' 

חש/10/10, חש/15/10, משמ/47 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב בני ציון - גוש 
8043, ח"ח 31; שטח התכנית: 4611 15 דונם 

עיקרי הוראות התכנית: א( קביעת מרחק בין מבני המגורים 
קביעת  ב(  בנייה;  זכויות  תוספת  בלא  הכל  מ',   5 או   0 בנחלה 
אזור  בתחום  פרטית  שחייה  בריכת  להקמת  בינוי  הוראות 
סביבה  ואיכות  תברואה  הוראות  קביעת  ג(  בנחלה;  המגורים 

להקמה ותפעול בריכת השחייה הפרטית 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
6667, התשע"ד, עמ' 449 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טל' 09-9596505, 
וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, רח' 
בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל  טל' 08-9788444,  רמלה,  הרצל 91, 

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

אלי ברכה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה חוף השרון  

מרחב תכנון מקומי מצפה אפק

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה מצפה אפק ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
מחוז המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' 455-0115014", שינוי 

לתכניות ממ/4031, ממ/2/4031, שד/23/534 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: סביון, רח' הנוף 13 - 
גוש 7252, חלקה 75 

לרח'  הקדמית  לחזית  הבניין  בקו  שינוי  התכנית:  מטרת 
הדקל, ושינוי בקו בניין צדי לבריכת השחייה 

לרח'  קדמי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
 הדקל מ–5 מ' ל–5 4 מ'; ב( שינוי קו בניין צדי לבריכת השחייה 

מ–5 5 מ' ל–4 מ' 

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית בימים א', ג', ה', בשעות: 
כל  לקהל   פתוחים  האמורים  המשרדים  שבהם   ,12 00-8 00
מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו 
נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה 
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית 
תקוה,  פתח   ,9 גליס  ציון  בן  רח'  אפק,  מצפה  ולבנייה   לתכנון 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    03-9302051 טל' 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  המרכז,  מחוז  ולבנייה  לתכנון   המחוזית 

טל' 08-9788444 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 
גיא קב–ונקי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מצפה אפק  

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת 
 מס' עח/מק/13/138

שם התכנית: הדר עם, ג'רבי, נחלה חקלאית, הסדרת 
קווי בניין

התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה עמק חפר ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 
עח/מק/13/138",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  המרכז  מחוז 

שינוי לתכניות עח/138, עח/200 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית עמק 
חפר, הדר עם - גוש 8302, חלקה 36 בשלמותה, ח"ח 92 

מטרת התכנית: הקטנת קווי בניין למבנים קיימים 

צפוני  צדי  בניין  קו  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
למבנה קיים המשמש למגורים מ–3 מ' ל–4 8-0 1 מ'; ב( הסדרת 
קו בניין צדי דרומי לסככות חניה מ–3 מ' ל–1 מ'; ג( הסדרת קו 

בניין קדמי מערבי לבריכת שחייה קיימת מ–5 מ' ל–9 2 מ' 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
  09-8981661 טל'  רופין,  מדרשת  ליד  חפר,  עמק  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז   ולבנייה 

טל' 08-9788466 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

 הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית 
 מס' 409-0134387

שם התכנית: עח/מק/14/151, בת חפר, מרכז מסחרי, 
שינוי קו בניין קדמי

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור "תכנית מיתאר מקומית 
כפיפות  עח/מק/6/151,  לתכנית  שינוי  עח/מק/14/151",  מס' 

לתכניות חמ/428, עח/במ/1/151, עח/במ/151, תב/1/6/151 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית עמק 
חפר, בת חפר - גוש 8727, ח"ח 13, כמסומן בתשריט בקו כחול 
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מטרת התכנית: שינוי קו בניין קדמי בסמכות ועדה מקומית 
בהתאם לסעיף 62א)א(4 לחוק התו"ב 

בתכנית  קדמי  בניין  קו  שינוי  התכנית:  הוראות   עיקרי 
עח/מק/6/151 )לפי תכנית הבינוי שלה( מ–9 מ' ל–5 מ' 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 7 12 ובילקוט הפרסומים 6645, התשע"ג, עמ' 7544 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה עמק חפר, ליד מדרשת רופין, טל' 09-8981661, 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, קריית 
מעוניין  וכל   ,08-9788466 טל'  רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה, 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל 
רן אידן  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה עמק חפר  

מרחב תכנון מקומי שהם

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה שהם ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
המרכז מופקדת "תכנית מפורטת מס' שה/מק/4/10/401", שינוי 

לתכנית גז/10/401, כפיפות לתכנית תמא/2/4 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה מקומית שהם 
- גוש 5522, ח"ח 1, 2; מגרש 1-4/1 בשלמות 

מטרות התכנית: א( איחוד וחלוקה של מגרשים כאשר אין 
שינוי  בלא  קרקע,  ייעוד  כל  של  הכולל  בשטח  שינוי  בתכנית 
הקבוע  הבניין  קו  שינוי  ב(  לבנייה;  המותרים  השטחים  בסך 

בתכנית; ג( הגדלת תכסית מ–35% ל–50% 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
 התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש

התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  פרסומים  בין 
ולבנייה שהם, רח' האודם 63, ת"ד 1, שהם, טל' 03-9723060  
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה מחוז המרכז, רח' הרצל 91, רמלה 
כן אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית   התנגדות 

את  המאמת  תצהיר  ובליווי  הנמקות  בפירוט  בכתב,  הוגשה 
העובדות שעליהן היא מסתמכת 

גיל ליבנה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שהם  

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
כפיפות  בר/6/40,  לתכנית  וכפיפות  שינוי   ,"456-0166769

לתכנית בר/40 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מועצה אזורית ברנר, 
קדרון - גוש 4711, ח"ח 55 

מטרת התכנית: שינוי בקווי בניין בתא שטח מס' 102 

)מזרחי(  אחורי  בניין  קו  הקטנת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתא שטח 102 מ–5 מ' ל–50 1 מ' והקטנת קו בניין צדי )צפוני( 

בתא שטח 102 מ–4 מ' ל–5 1 מ' 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 11 21 ובילקוט הפרסומים 6713, התשע"ד, עמ' 2062 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'   ,60948 ברנר  גבעת  דואר  שורקות,  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  וכן   ,08-9412991
 ,72430 רמלה   ,91 הרצל  שד'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז 
טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 
ציון רבי  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה שורקות  

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי כרמיאל

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

כר/1/299", מפעל וולטה בלטינג, שינוי חלוקת שטחי בנייה, שינוי 
לתכנית ג/בת/299, כפיפות לתכניות מק/כר/8/424, גנ/17007 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל - גוש 19147, 
ח"ח 6-4; גוש 19165, ח"ח 2, 3 

הבנייה  שטחי  חלוקת  שינוי  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
המותרים בתכנית בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר 
לבנייה בתכנית; ב( תוספת גובה בניין בתא שטח 2 )מפעל חדש(; 
ומדרגות  תת–קרקעיים  למבנים  בניין  קווי  מיקומי  שינוי  ג( 

חירום; ד( הגדלת תכסית בתא שטח 2 מפעל חדש 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 9 11 ובילקוט הפרסומים 6679, התשע"ד, עמ' 787 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
 ,04-9085674 טל'   ,100 קק"ל  שד'  כרמיאל,  ולבנייה  לתכנון 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 
רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל'  עילית,  נצרת  הממשלה, 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

עדי אלדר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה כרמיאל  

מרחב תכנון מקומי עפולה

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
עפ/מק/3/6557", פרויקט מגורים דרורי, קביעת קווי בניין, שינוי 

לתכנית ג/6557, כפיפות לתכניות ג/12567, ג/18647 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עפולה, עיר הולנד - 
גוש 16707, ח"ח 105 

תוספת  ב(  בניין;  קווי  קביעת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
קדמי  בניין  מקו   40% עד  גזוזטראות  של  הבלטה  ג(  קומות;   2
לרכבת ולכיוון דרך הגישה ממערב למגרש; ד( קביעת הוראות 

ותנאים למתן היתרים 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 7 21 ובילקוט הפרסומים 6743, התשע"ד, עמ' 3424 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  עפולה,   ,47 חנקין  יהושע  רח'  עפולה,  ולבנייה  לתכנון 
ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי   ,04-6520344
עילית,  נצרת  הפנים,  משרד  הממשלה,  קריית  הצפון,   מחוז 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,04-6508508 טל' 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

שלמה מליחי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה עפולה  

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מס' אג/מק/157/191", שינוי לתכניות ג/191,   )1(
אג/מק/בת/003/191 

אזור  פינה,  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
 ;81  ,79  ,76  ,74  ,73 ח"ח   ,13953 גוש   - צ ח ר  התעשייה 

מגרשים: 6/5, 6/6, 6/7 

בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי    
ב( שינוי קווי בניין; ג( שינוי בגובה מקסימלי מותר; ד( שינוי 

הוראות עיצוב ובינוי 

הפרסומים  בילקוט  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
6457, התשע"ב, עמ' 5714 

לתכנית  שינוי  אג/מק/140/5626",  מס'  מפורטת  "תכנית   )2(
ג/5626 

גוש   - פינה  ראש  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
13938, חלקות 32, 33, 210; מגרש 3 

בניין;  קווי  שינוי  א(  ומטרותיה:  התכנית  הוראות  עיקרי    
ב( תוספת 6% 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2013 2 8 ובילקוט הפרסומים 6565, התשע"ג, עמ' 3614 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
חצור  העליון,  הגליל  קניון  הגליל,  אצבע  לבנייה  לתכנון 
הגלילית, וכן במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הצפון, קריית הממשלה, נצרת עילית, וכל מעוניין רשאי לעיין 

בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

ישכר פרנקנטהל  
יושב	ראש	הוועדה	המקומית 	
לתכנון	ולבנייה	אצבע	הגליל 	

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  מזרחי  גליל  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז  ולבנייה   לתכנון 

מק/גמ/429/10518" 

גוש   - תבור  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
17037 )מוסדר(, חלקה 312 בשלמותה 

מטרות התכנית: שינוי בהוראות תכנית ג/10518 בנושאים 
בניין;  בקווי  שינוי  ב(  בהסכמה;  וחלוקה  איחוד  א(   האלה: 
ג( שינוי בתכסית והוראות עיצוב; ד( שינוי גודל מגרש מינימלי 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
תבור  כפר   ,515 ת"ד  השעון,  מגדל  המזרחי,  הגליל  ולבנייה 
יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6772333 קווי  רב  טל'   ,15241
למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית 

הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508555 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 

מרחב תכנון מקומי גליל מזרחי

 הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
באישור שר הפנים

התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
מק/גמ/415/8584", טורעאן, שינוי קו בניין והתרת קונזולה מעל 

דרך 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טורעאן - גוש 16642 
)מוסדר(, חלקה 73 בשלמותה, ח"ח 18; שטח התכנית: 1,100 מ"ר 

בתכנית  המאושרים  בניין  קווי  שינוי  התכנית:  מטרות 
ג/8584 לפי תשריט מצב מוצע כדי לאפשר הסדרת מבנה קיים, 

ומתן הקלה לצורך התרת כרכוב מעל המדרכה 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 2 5 ובילקוט הפרסומים 6565, התשע"ג, עמ' 3615 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
כפר   ,515 ת"ד  השעון,  מגדל  המזרחי,  הגליל  ולבנייה  לתכנון 
תבור, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, 
קריית הממשלה, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508555, וכל 
מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

אבי קרמפה  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי  
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מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  אלונים  גבעות  ולבנייה  לתכנון 
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מפורטת מס' גא/

מק/54/13", שינוי לתכניות ג/12784, ג/18773 

גוש   - מנדא  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
17568, חלקה 21 בשלמותה 

מגרש  גודל  והקטנת  בהסכמה  חלוקה  התכנית:  מטרת 
מינימלי מ–500 מ"ר ל–400 מ"ר 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
  04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508508 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 

מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מס'  מפורטת  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,   והבנייה, 
לתכניות  כפיפות  בשפרעם,  בהסכמה  חלוקה  גא/מק/41/12", 

ג/10502, ג/10567 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שפרעם - גוש 10265, 
חלקה 28 בשלמותה; שטח התכנית: 10,251 

מטרת התכנית: איחוד וחלוקה בהסכמה בשפרעם 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 8 16 ובילקוט הפרסומים 6667, התשע"ד, עמ' 452 

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
 ,04-9502021 טל'  שפרעם,   ,505 ת"ד  אלונים,  גבעות  ולבנייה 
ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, ת"ד 595, 
נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

נאהד חאזם  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה גבעות אלונים  

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה יזרעאלים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מק/יז/01/7611",  מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הצפון  מחוז 
שינוי לתכניות ג/7611, משצ/40 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: בית לחם הגלילית - 
גוש 11376, ח"ח 65; גוש 11379, ח"ח 15 

קרקע  ייעוד  בין  שטחים  החלפת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
חקלאי הכלול במש"צ 40 לבין ייעוד מבני משק לפי ת מ  7611 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
על  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי 
ההודעה  של  פרסומה  מיום  ימים   60 בתוך  התנגדות  להגיש 
הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
עמק  אזורית  מועצה  יזרעאלים,  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-6429660 טל'  יזרעאל, 
הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, משרד הפנים, 

נצרת עילית, טל' 04-6508508 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 
עידו דורי  

יושב ראש ועדת המשנה  
לתכנון ולבנייה יזרעאלים  

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תכנית
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
/8 מס'  "תכנית  אישור  בדבר  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 

מעמק/102/8588", שינוי לתכנית ג/8588 

גוש   - כנא  כפר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
17396, ח"ח 52 

עיקרי הוראות התכנית: שינוי נקודתי בקו בניין צדי )93 1 מ' 
במקום 3 מ'( 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2013 5 10 ובילקוט הפרסומים 6601, התשע"ג, עמ' 5018 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, רח' ציפורן 5, נצרת עילית, טל' 
04-6468585, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז 
הצפון, קריית רבין, נצרת עילית, טל' 04-6508508, וכל מעוניין 
רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

לקהל 
חאתם דאוד  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מבוא העמקים  

מרחב תכנון מקומי מעלה נפתלי

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
והבנייה, התשכ"ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נפתלי  מעלה  ולבנייה 
ולבנייה מחוז הצפון מופקדת "תכנית מיתאר מקומית מס' מנ/

מק/4013", שינוי לתכנית ג/6400, גובלת לתכנית ג/19399 
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השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חורפיש - גוש 19634, 
ח"ח 19 

מטרת התכנית: א( הוספת שימוש ליח"א, שינוי קווי בניין 
קביעת  ב(  יח"א(;   2 )תוספת  ולמתוכנן  בשטח  לקיים  בהתאם 

שטחי שירות ושינוי הוראות בנייה למגורים א 

ליחידות  שימוש  הוספת  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
אירוח כפרי; ב( פירוט השימושים למגורים א; ג( שינוי הוראות 
בשטח  ולמוצע  לקיים  בהתאם  בניין  קו  שינוי  ד(   למגורים; 

)2 יח"א כפרי( 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך לפי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון 
טל'  מעלות,   ,494 ת"ד   ,1 האורנים  רח'  נפתלי,  מעלה  ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    04-9978030
קריית   ,595 ת"ד  הצפון,  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית 

הממשלה, נצרת עילית, טל' 04-6508508 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 
טוביה גלזר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי  

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תכניות
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 

והבנייה, התשכ"ה-1965, בדבר אישור תכניות אלה:

מפורטות  לתכניות  שינוי  5/מק/2623",  מס'  "תכנית   )1(
 30/134/03/5 ,3/134/03/5 ,12/134/03/5

נוה  שכ'  שבע,  באר  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
נוי, רח' הדר 1 - גוש 38254, ח"ח 40-38; גוש 38255, ח"ח 8, 

 84 ,9

מטרות התכנית: שינוי לתכניות מפורטות מס' 3/134/03/5,   
12/104/03/5, 30/134/03/5, במגרש מס' 26א, חד–משפחתי 
באזור מגורים א, על ידי: א( שינוי בקווי בניין צפון מזרחי 
להקמת סככת הצללה, מצללות, מחסן נפרד מהבית וחניה 
כניסה  לפתיחת  בינוי  בדבר  הוראות  שינוי  ב(  מקורה; 

נוספת להולכי רגל והקמת מערכת סולרית על הגג 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2013 10 10 ובילקוט הפרסומים 6688, התשע"ד, עמ' 1076 

מפורטות   לתכניות  שינוי  5/מק/2628",  מס'  "תכנית   )2(
 3/134/03/5 ,12/134/03/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נווה   
נוי, רח' שיטה 30 - גוש 38010, חלקה 166, ח"ח 313, 315 

מטרת התכנית: א( שינוי בהוראות תכנית במגרש מס' 166   
המיועד למגורים א', ברח' השיטה 30, שכ' נווה נוי, על ידי 
שינוי קווי בניין בהתאם לבנייה הקיימת; ב( העברת זכויות 

בנייה ממטרה עיקרית למטרת שירות 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2013 6 27 ובילקוט הפרסומים 6624, התשע"ג, עמ' 6652 

"תכנית מס' 5/מק/2638", שינוי לתכניות מפורטות 184/03/5,   )3(
184/03/5א 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' רמות,   
רח' הר חרמון 39 - גוש 38341 לא מוסדר 

 ,106 מס'  במגרש  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרת   
ידי  על  ביתך(,  )בנה  א  מגורים  אזור  בודד,  חד–משפחתי, 
בניין  קווי  ושינוי  בפועל  הבנוי  לפי  בניין  קווי  הסדרת 

אחורי וצדי בעבור תוספת בנייה 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2013 8 15 ובילקוט הפרסומים 6657, התשע"ד, עמ' 39 

מפורטת  לתכנית  שינוי  5/מק/2639",  מס'  "תכנית   )4(
 209/102/02/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע, שכ' נווה   
זאב, רח' אפרים לרון - גוש 38194, ח"ח 31; גוש 38195, ח"ח 
28; גוש 38267, חלקה 128, ח"ח 125; גוש 38268, חלקות 61, 

62, ח"ח 65, 66 

מגורים  במתחם  תכנית  בהוראות  שינוי  התכנית:  מטרות   
נווה אילן, שכ' נווה זאב, פלח 7, על ידי: א( שינוי הוראות 
כחלק  מחסנים  הקמת   )1 האלה:  בנושאים  בינוי  בדבר 
 בלתי נפרד מהבית; 2( הקמת מרפסות על גגות המחסנים; 

ב( שינויים בקווי הבניין 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה   
2013 9 13 ובילקוט הפרסומים 6688, התשע"ד, עמ' 1076 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאות  האמורות  התכניות 
באר   ,2 בגין  מנחם  כיכר   ,15 ת"ד  שבע,  באר  ולבנייה  לתכנון 
בימים  בהן  לעיין  רשאי  מעוניין  וכל   ,08-6463650 טל'  שבע, 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל

טל אל–על  
יושב ראש ועדת המשנה המקומית  

לתכנון ולבנייה באר שבע  

מרחב תכנון מקומי דימונה

הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות מקומיות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  דימונה  ולבנייה  לתכנון 

ולבנייה מחוז הדרום מופקדות תכניות אלה:

"תכנית מפורטת מקומית מס' 607-0165605", שינוי לתכנית   )1(
1/130/03/25, כפיפות לתכנית 25/במ/1/40 

נוה  שכ'  דימונה,  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים   
חורש, רח' כליל החורש 4; שטח התכנית: 308  מסומן על 

ידי קו כחול עבה 
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תוספת  בלא  נקודתי,  קדמי  בניין  קו  שינוי  התכנית:  מטרת   
מאושרת,  תכנית  לפי  מותרים  לשטחים  מעבר  שטחים 

במגרש דירת מגורים ברח' כליל החורש 4 

שינוי   ,"607-0191031 מס'  מקומית  מפורטת  "תכנית   )2(
לתכניות 150/02/25, 25/תח/148 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: דימונה, שכ' הגבעה;   
שטח התכנית: 514  מסומן על ידי קו כחול עבה 

מגורים  בית  במגרש  בניין  בקווי  שינויים  התכנית:  מטרת   
 ,47 הרמה  רח'  הגבעה,  בשכ'  קיים,  בנייה  למצב  בהתאם 

מגרש 356 

ובשעות  בימים  בתכניות,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
העתק    08-6563182 טל'  דימונה,   ,1 ת"ד  דימונה,  ולבנייה 
ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה 

מחוז הדרום, משרד הפנים, באר שבע, טל' 08-6263799 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 
בני ביטון  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה דימונה  

מרחב תכנון מקומי נתיבות

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  נתיבות  ולבנייה  לתכנון 
מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום  מחוז  ולבנייה   לתכנון 

609-0173328", שינוי לתכנית 5/119/03/22 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות, שד' ירושלים 
- גוש 39616, ח"ח 31, 32, 44, 46 

מטרת התכנית: שינויים בחלוקת מגרשים, במבנים ומוסדות 
ציבור, בלא הגדלת סך כל שטח ייעוד ובלא תוספת זכויות בנייה 

מגרשים  וחלוקת  איחוד  א(  התכנית:  הוראות  עיקרי 
ייעוד;  כל  של  שטח  בסך  שינוי  בלא  ציבור,  ומוסדות   במבנים 

ב( שינוי קווי בניין כמסומן בתשריט 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ,80200 נתיבות   ,1 ת"ד   ,4 צרפת  יהדות  כיכר  נתיבות,  ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    08-9938757 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע, 

טל' 08-6263791 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 

מרחב תכנון מקומי נתיבות

 הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
 שם התכנית: שינוי הוראות לחיפוי קירות חוץ, 

שכ' מערבית, נתיבות
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית	 הוועדה	 במשרדי	 כי	 התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון	 המחוזית	 הוועדה	 ובמשרדי	 נתיבות	 ולבנייה	 לתכנון	
609- מס'  מפורטת  "תכנית  מופקדת  הדרום	 מחוז	 ולבנייה	

0173526", שינוי לתכנית 127/02/22 

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתיבות מערב 

באבן  קירות  לחיפוי  הוראות  שינוי  א(  התכנית:  מטרות 
חוץ בעבור מבני מגורים צמודי קרקע; ב( שינוי הוראות לחיפוי 

קירות חוץ באבן בעבור מבני ציבור לכדי 60% חיפוי מחייב 

תכנית  לפי  הוראות  של  שינוי  התכנית:  הוראות  עיקרי 
בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי )חיפוי קירות חוץ( 

ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין   כל 
בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל   פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי 
התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת 
לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 ,80200 נתיבות   ,1 ת"ד   ,4 צרפת  יהדות  כיכר  נתיבות,  ולבנייה 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק    08-9938757 טל' 
המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, רח' התקוה 4, באר שבע, 

טל' 08-6263791 

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת 
יחיאל זוהר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נתיבות  

מרחב תכנון מקומי שמעונים

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

7/מק/2152", שינוי לתכנית מפורטת 7/במ/156 

גוש   - הגדי  בית  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
100244 לא מוסדר, חלקה 1; מגרש: 276 

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בניין לפרגולות עד אפס 
בחזית קדמית ובחזית אחורית כפי שקיים ומסומן בתשריט 

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
2011 10 21 ובילקוט הפרסומים 6423, התשע"ב, עמ' 4351 

המקומית  הוועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
טל'  שדרות,   ,50 ת"ד  איבים,  חוות  שמעונים,  ולבנייה  לתכנון 
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08-6899696, 08-6899063, פקס' 08-6894063, וכל מעוניין רשאי 
לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 

צביקה קדמן  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה שמעונים  

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

בנג'י ג'יי.אם בע"מ
)ח"פ 51-213491-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,2 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מקס 

קולמן, מרח' הדרור 6, אילת, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,15 6 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,15 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
מקס קולמן, מפרק

סנמטוק בע"מ
)ח"פ 51-420973-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דורון 

בן–דוד, מרח' הר הצופים 7, רחובות, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,15 6 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,20 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
דורון בן–דוד, מפרק

למבז גרוב בע"מ
)ח"פ 51-368062-9(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,12 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
ז'ק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  חוקי  במניין  החלטה 

למבז, מרח' שבט מנשה 36, הרצליה, למפרק החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,15 6 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 30 8, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
ז'ק למבז, מפרק

סלימרטק בע"מ
)ח"פ 51-411111-1(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלחנן 
כהן, מרח' נחל שמשון 25/2, בית שמש, טל' 02-9996340, למפרק 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,15 6 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 9, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
אלחנן כהן, מפרק

עינבל אלג'מוב בע"מ
)ח"פ 51-423788-2(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,13 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
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החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עינבל 
אלג'מוב, מרח' פיינשטיין 2, תל אביב 6912302, טל' 054-3274343, 

למפרקת החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,22 6 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
 ,132 בגין  רח'  ויינשטיין,  בוכניק  חג'ג'  במשרדי   ,10 00 בשעה 
לשם   ,67021 אביב  תל   ,32 קומה  עגול,  בניין   ,1 עזריאלי  מרכז 
הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת 
ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים 

ובניירות של החברה 
עינבל אלג'מוב, מפרקת

מאי - ריס סלון בוטיק בע"מ
)ח"פ 51-502148-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
 ,03-9669662 טל'  לציון,  ראשון   ,2 התאנה  מרח'  שגיא,  מלי 

למפרקת החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,1 7 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 16, במשרדי ציטיאט יועצי מס ורואי חשבון, בכתובת 
הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל 
לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי  נעשה  ומה  הפירוק 

בפנקסים ובניירות של החברה 
מלי שגיא, רו"ח, מפרקת

אלום גולן )2013( בע"מ
)ח"פ 51-492955-3(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
מאיר בן–דור, מרח' ביאליק 15, רמת גן, טל' 03-6735844, למפרק 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 7 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 30 12, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

איסטרן סטאר לייט בע"מ
)ח"פ 51-308111-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
מאיר בן–דור, מרח' ביאליק 15, רמת גן, טל' 03-6735844, למפרק 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 7 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 10, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק

זיג גלובל בע"מ
)ח"פ 51-344722-7(

)בפירוק מרצון(

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

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,10 2 2014 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח 
מאיר בן–דור, מרח' ביאליק 15, רמת גן, טל' 03-6735844, למפרק 

החברה 

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

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,10 7 2014 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
בשעה 00 13, במשרדי המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 
מאיר בן–דור, רו"ח, מפרק
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פרישל סוכנות לביטוח )1993( בע"מ
)ח"פ 51-177520-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 2 8, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד משה טננבאום, מרח' 

כנפי נשרים 24, ירושלים, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

משה טננבאום, עו"ד, מפרק

מגע אש בע"מ
)ח"פ 51-174814-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 2 9, התקבלה החלטה 
דניאל  מרח'  מרקוס,  דוד  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

מוריץ 34/55, תל אביב, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

דוד מרקוס, מפרק

לב הקונגרסים בע"מ
)ח"פ 51-353033-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק
ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 2 9, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צביקה כספי, מרח' 

מנוחה והנחלה 14ב, רחובות, טל' 08-9451124, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

צביקה כספי, עו"ד, מפרק

אופאל קונסטרוקציה בע"מ
)ח"פ 51-436240-9(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 1 27, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף מיכאל שפרונץ, ת"ז 

022253280, מרח' ביאליק 24/8, רמת השרון, למפרק החברה 

יוסף מיכאל שפרונץ, מפרק

שמעוני אלי ובניו בע"מ
)ח"פ 51-209826-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 1 28, התקבלה 
שמעוני,  שולה  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק  החלטה 
למפרקת   ,052-9555933 טל'   ,45 ירדנה  ממושב   ,61398274 ת"ז 

החברה 

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

הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל 

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

שולה שמעוני, מפרקת

ג'ימאו נטוורקס בע"מ
)ח"פ 51-394788-7(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 2014 1 30, התקבלה 
החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריה רייף, 
ת"ז 309939429, ממשרד עורכי דין רייף את רייף, רח' גיבשטיין 

יהושע 72/2, ראשון לציון 7531364, למפרק החברה 

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

הודעה זו, למען המפרק הנ"ל 

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

אריה רייף, עו"ד, מפרק




