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דין וחשבון על ערבויות מטעם המדינה לשנת הכספים 2012
לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958

בהתאם לסעיף  7 לחוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-11958 )להלן - החוק(, מתפרסם בזה דין וחשבון על סכומי הערבויות 
שניתנו לפי החוק בשנת הכספים 2012, ועל יתרת סכומי הערבויות שניתנו לפני תחילת אותה שנה, שלא מומשו ושתוקפן טרם פג 
עד תום השנה, וכן על הסכום הכולל של הערבויות שאושרו לפי הוראות סעיף 2 לחוק ושטרם ניתנו בשנה זו וכן פרטים כאמור 

על סכומי הערבויות שניתנו מטעם המדינה לפי כל חוק אחר:

ביאור

סכום שניתן או שהוגדל 
בתקופה 1.1.2012 עד 

יתרה ליום 31.12.2012**31.12.2012*

במיליוני שקלים חדשים

16,244***19,869. לפי החוק:

ערבות בגין תכניות פנסיה לעובדים:

24***40)-(   אל על נתיבי אוויר בע"מ
100)-(   התעשייה האווירית לישראל בע"מ
1226)-(   התעשייה הצבאית לישראל בע"מ

8,7249,866חברת החשמל לישראל בע"מ
0140קרן הלוואות לעסקים בינוניים )קרן ישנה(

0***42)-(בית החולים שערי צדק
 - ולקיבוצים  למושבים  להלוואות  ערבויות 
המשפחתי,  החקלאי  במגזר  ההסדרים  חוק 

התשנ"ב-1992

3***44

ערבויות לסחר חוץ:

5,803***1,238   אשרא - החברה הישראלית לביטוח הייצוא

546)-(   התעשייה הצבאית לישראל בע"מ

292***13   חברות כלל ביטוח אשראי ובסס"ח
03   יצואנים ועסקאות ייצוא

 ,)39 מס'  )תיקון  הון  השקעות  לעידוד  חוק  2. לפי    
   התשנ"א-21990

1***12

ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  חוק   3. לפי 
תקנות  משולב[3,  ]נוסח     התשי"ט-1959 
למלוות  )ערבויות  ושיקום(  )תגמולים     הנכים 
   נכים(, התשי"ד-41954, ותקנות הנכים )תגמולים 

  ושיקום( )ערבויות להסכמים(, התשט"ו-51955

6255)-()א(

כולל שערוך לתקופה מ–1.1.2012 עד 31.12.2012 אך בניכוי ערבויות שפחתו או שפג תוקפן.  *
בערבויות שניתנו לטובת הלוואות, הסכומים לא כוללים ריבית שנצברה על הקרן ממועד תשלום הריבית הקודם עד יום   **

.31.12.2012
הוצג מחדש.  ***

ביאור:
הנתונים בסעיף זה הם באחריות משרד הביטחון; בשל מגבלות מערכת הבקרה יתרת הערבויות המצוינת היא סך כל יתרת  )ב( 

הערבויות אשר ניתנו עד כה.
סכום הערבויות שאושרו לפי הוראות סעיף 2 לחוק בשנת 2012 ושטרם ניתנו עומד על סך 265 מיליון שקלים חדשים, כולו   

לטובת הבנקים המפעילים את הקרן החדשה להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.

ל' באב התשע"ד )26 באוגוסט 2014(
יאיר לפיד )חמ 3-1324(     
שר האוצר      __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 139; התשס"ו, עמ' 102.

2  ס"ח התשנ"א, עמ' 4; התשנ"ד, עמ' 16.

3  ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ב, עמ' 158.

4  ק"ת התשי"ד, עמ' 888; התשנ"ד, עמ' 1229.

5  ק"ת התשט"ו, עמ' 578; התשנ"ד, עמ' 1229.
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דין וחשבון על ערבויות מטעם המדינה לשנת הכספים 2013
לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958

בהתאם לסעיף  7 לחוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-11958 )להלן - החוק(, מתפרסם בזה דין וחשבון על סכומי הערבויות 
שניתנו לפי החוק בשנת הכספים 2013, ועל יתרת סכומי הערבויות שניתנו לפני תחילת אותה שנה, שלא מומשו ושתוקפן טרם פג 
עד תום השנה, וכן על הסכום הכולל של הערבויות שאושרו לפי הוראות סעיף 2 לחוק ושטרם ניתנו בשנה זו וכן פרטים כאמור 

על סכומי הערבויות שניתנו מטעם המדינה לפי כל חוק אחר:

ביאור

סכום שניתן או שהוגדל 
בתקופה 1.1.2013 עד 

יתרה ליום 31.12.2013**31.12.2013*

במיליוני שקלים חדשים

14,928***1,316)-(1. לפי החוק:

ערבות בגין תכניות פנסיה לעובדים:

11***13)-(   אל על נתיבי אוויר בע"מ
1016)-(   התעשייה האווירית לישראל בע"מ
1,6458,221)-(   התעשייה הצבאית לישראל בע"מ

2138)-(חברת החשמל לישראל בע"מ
196196קרן הלוואות לעסקים בינוניים )קרן ישנה(

 - ולקיבוצים  למושבים  להלוואות  ערבויות 
המשפחתי,  החקלאי  במגזר  ההסדרים  חוק 

התשנ"ב-1992

)-(44-

ערבויות לסחר חוץ:

3136,146   אשרא - החברה הישראלית לביטוח הייצוא

2917)-(   התעשייה הצבאית לישראל בע"מ

79213)-(   חברות כלל ביטוח אשראי ובסס"ח
-3)-(   יצואנים ועסקאות ייצוא

 ,)39 מס'  )תיקון  הון  השקעות  לעידוד  חוק  2. לפי    
   התשנ"א-21990

)-(12-

ושיקום(,  )תגמולים  הנכים  חוק   3. לפי 
תקנות  משולב[3,  ]נוסח     התשי"ט-1959 
למלוות  )ערבויות  ושיקום(  )תגמולים     הנכים 
   נכים(, התשי"ד-41954, ותקנות הנכים )תגמולים 

  ושיקום( )ערבויות להסכמים(, התשט"ו-51955

964)א(

כולל שערוך לתקופה מ–1.1.2013 עד 31.12.2013 אך בניכוי ערבויות שפחתו או שפג תוקפן.  *
בערבויות שניתנו לטובת הלוואות, הסכומים לא כוללים ריבית שנצברה על הקרן ממועד תשלום הריבית הקודם עד יום   **

.31.12.2013
הוצג מחדש.  ***

ביאור:
הנתונים בסעיף זה הם באחריות משרד הביטחון; בשל מגבלות מערכת הבקרה יתרת הערבויות המצוינת היא סך כל יתרת  )א( 

הערבויות אשר ניתנו עד כה.
אין ערבויות שאושרו לפי הוראות סעיף 2 בשנת 2013 לחוק ושטרם ניתנו.  

ל' באב התשע"ד )26 באוגוסט 2014(
יאיר לפיד )חמ 3-1324(     
שר האוצר      __________

1  ס"ח התשי"ח, עמ' 139; התשס"ו, עמ' 102.

2  ס"ח התשנ"א, עמ' 4; התשנ"ז, עמ' 16.

3  ס"ח התשי"ט, עמ' 276; התשע"ב, עמ' 158.

4  ק"ת התשי"ד, עמ' 888; התשנ"ד, עמ' 1229.

5   ק"ת התשט"ו, עמ' 578; התשנ"ד, עמ' 1229.



ילקוט הפרסומים 6891, י"א בתשרי התשע"ה, 5.10.2014  48

צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-11957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי 
הכללי )להלן - ההסכם( שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי, 
ביום כ"ז בסיוון התשע"ד )25 ביוני 2014( ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7027/2014, וכי ההוראות המורחבות שבתוספת 

יחולו על כל מעסיק כהגדרת "מעביד" בסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-21998, למעט:

מעסיקים המעסיקים פחות מ–100 עובדים. לעניין זה, בקרב מעסיק בענף הבניין, לא יימנו עובדים המועסקים במקצועות תפסנות, 
רצפות, בנאות, טיח וברזל. בקרב מעסיק בענף עבודה עונתי, מניין העובדים ייבחן ב–1 בינואר לפי ממוצע 12 חודשים אחרונים.

וכן לעניין הייצוג ההולם, יבואו במניין אנשים עם מוגבלות המועסקים בחצרי המעסיק, לצורך השמה בו, ומתקיימים יחסי עובד 
ומעביד בינם לבין המפעל המוגן, ובלבד שהעסקה באמצעות המפעל המוגן אינה עולה על שישה חודשים ושנקבע להם שכר 
שלא יפחת משכר מינימום מותאם וזכויות סוציאליות; לעניין זה, "מפעל מוגן" - כמשמעותו בסעיף 17)א( לחוק שכר מינימום, 

התשמ"ז-31987.

תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ה ת  ו א ר ו ה ה

מס' הסעיף
בהסכם

הגדרות  .1

בצו זה -  

"אדם עם מוגבלות" - כמשמעותו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998;  

"מעסיק" - מעסיק המעסיק 100 עובדים או יותר;  

"החוק" - חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.  

"ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" כאמור בסעיף 9 לחוק יהיה - בתום השנה הראשונה לכניסתו לתוקף של צו זה, יראו במעסיק   .2
אשר 2% מקרב עובדיו או יותר הם אנשים עם מוגבלות כגוף שיש בו ייצוג הולם כאמור. בתום השנה השנייה לכניסתו לתוקף 

של צו זה, יראו במעסיק אשר 3% מקרב עובדיו או יותר הם אנשים עם מוגבלות כגוף שיש בו ייצוג הולם כאמור.

מעסיק ימנה אדם מטעמו לאחראי תעסוקת אנשים עם מוגבלות לשם יישום סעיף 2 לעיל וקידום הייצוג ההולם כאמור,   .3
ולמען שילוב מיטבי וראוי של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה.

אין בצו זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.  .4

כ"ו באלול התשע"ד )21 בספטמבר 2014(
)חמ 3-107-ה1(

      נפתלי בנט
שר הכלכלה      __________

ס"ח התשי"ז, עמ' 63.  1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 152.  2

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  3

צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-11957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם 
בין נשיאות הארגונים העסקיים, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף  )להלן - ההסכם( שנחתם  הקיבוצי הכללי 
לאיגוד מקצועי, ביום כ"א בסיוון התשע"ד )19 ביוני 2014( ומספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים הוא 7026/2014, וכי ההוראות 

המורחבות שבתוספת יחולו מיום ג' בתמוז התשע"ד )1 ביולי 2014( על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט -

עובדים ששכרם משתלם בהתאם  להוראות הסכמים קיבוציים החלים בשירות הציבורי;  )1(

עובדים ששכרם משתלם על פי הצמדה להסכמי שכר בשירות הציבורי;  )2(

עובדים במפעלים מוגנים כאמור בסעיף 17)א( לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-21987.  )3(

__________
ס"ח התשי"ז, עמ' 63.  1

ס"ח התשמ"ז, עמ' 68.  2

י"פ התשס"ח, עמ' 4494.  3
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תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ה ת  ו א ר ו ה ה

מס' הסעיף
בהסכם

מחיר יום הבראה יהיה 378 שקלים חדשים לכל יום הבראה.  .2

הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי המוארך3, ואין בו כדי לגרוע מהאמור בו והוא בא לקבוע את גובה דמי   .3
ההבראה.

כ' באלול התשע"ד )15 בספטמבר 2014(
)חמ 3-107-ה1(

      נפתלי בנט
שר הכלכלה      

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, התשל"ב-¹1972, מתפרסמת בזה רשימת מבקשי רישיונות:

       סוג הבקשה               המען        השם

חוקר פרטיקפלן 24, בית דגן אברהם דוד

חוקר פרטישרת 51א, דירה 15, עפולהאדרי שלום שלומי

חוקר פרטידפנה 7, רחובותאחרק יקותיאל

חוקר פרטיששת הימים 184/1, ת"ד 359, אילתאיזמירלי זאב 

חוקר פרטיהאלמוג 67, מעלה אדומיםארגמן ניסים

חוקר פרטימנתור 1, מודיעין בק רבקה

חוקר פרטייגאל ידין 37/37, מודיעין 71722בר נתן נתן

משרד לחקירות פרטיותאלעד 12, אשקלוןגלאון יגאל

חוקר פרטיהמעפילים 3, פרדס חנה-כרכור 3701643גלבר צבי 

חוקר פרטירמת הייב, ת"ד 143, רומת היב 17901דיאב עדנאן

חוקר פרטיקיבוץ כפר גלעדי, ד"נ הגליל העליוןדניאל יניב 

חוקר פרטיאנקור 6, צור יגאל 44864חכם אלי

חוקר פרטימשק 43, מושב חוסאן, 25180חסון שלמה

מנהל/בעל תאגיד חוקרים פרטייםהתומר 4ד, ירושליםיונה עופר

חוקר פרטימשה דיין 15, תל–אביב-יפויחזקאל טלי 

חוקר פרטיקיבוץ גבעת חיים איחוד 265, גבעת חייםכהן לנג אריה 

חוקר פרטיבית גמליאל 131, בית גמליאל 76880מייזלס גלעד

חוקר פרטיהנגב 5, בית דגן 50200מרינה נוי

חוקר פרטיהאורנים 22, גבעת אבני 15227נגר ספיר 

חוקר פרטיהרצל 101/7סרוסי משה

חוקר פרטיכפר ג'וליס 24980עאמר עלי

חוקר פרטימאנה 6, תל–אביב-יפו 6416804עמנואל אריאל

__________
ק"ת התשל"ב, עמ' 1236, התשמ"ב, עמ' 486.  1



ילקוט הפרסומים 6891, י"א בתשרי התשע"ה, 5.10.2014  50

       סוג הבקשה               המען        השם

משרד לחקירות פרטיותגן נר 167, גן נרקציר אלון

חוקר פרטידניאל מוריץ 22/7, תל אביב  קרפאק ויאצסלב

מנהל/בעל תאגיד חוקרים פרטייםהברון הירש 4, ת"ד 3406, ירושליםרוט משה 

חוקר פרטיאריה לייב 34, הרצליה   רוטנברג ליאור

חוקר פרטימושב כוכב מיכאל 79304תבור אופיר

חוקר פרטינופר 12, נהריה 22357תורג'מן יעקב קובי  

חוקר פרטינוף אלונים 56, הסוללים 17905תמיר סביון

בתוך 15 ימים מפרסום הודעה זו רשאי כל אדם להגיש התנגדות מנומקת בכתב למתן רישיון למבקש מסוים, לפי המען: ועדת 
הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-²1972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס 02-6467936. כמו כן ניתן 

.hokrimpz@justice.gov.il :לשלוח מייל לדואר אלקטרוני

ו' באלול התשע"ד )1 בספטמבר 2014(
)חמ 3-2319(

        יהושע למברגר
יושב ראש הוועדה לרישוי לחוקרים פרטיים    

       ושירותי שמירה
__________

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

הודעה על קביעת מועדי בחינות ומועדים להגשת בקשות להיבחן
לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס"א-2001

)בחינות(,  מקרקעין  שמאי  לתקנות   1 ותקנה  התשס"א-12001,  מקרקעין,  שמאי  לחוק   9 לסעיף  בהתאם  בזה   מודיעים 
לצדן,  ב'  בטור  שצוינו  במועדים  יתקיימו  להלן  א'  בטור  המפורטים  בנושאים  הבחינות  כי  התקנות(,   - )להלן   התשס"ו-22006 

והמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן בהן הוא כאמור בטור ג':

בחינות מוקדמות

טור ג'טור ב'      טור א'

 יסודות המימון ושימושם
בשומת מקרקעין

כ"ג בחשוון התשע"ה
)16 בנובמבר 2014(

 ח' בחשוון התשע"דבשעה 11.00
)1 בנובמבר 2014(

יסודות הנדסת בניין והנדסה 
אזרחית

ב' בכסלו התשע"ה
)24 בנובמבר 2014(

בשעה 11.00

יסודות הכלכלה - חלק א':
מיקרו–כלכלה ומקרו–כלכלה

ד' בכסלו התשע"ה
)26 בנובמבר 2014(

בשעה 11.00

ח' בכסלו התשע"הדינים
)30 בנובמבר 2014(

בשעה 11.00

יסודות הכלכלה - חלק ב':
כלכלה עירונית

י"ב בכסלו התשע"ה
)4 בדצמבר 2014(

בשעה 11.00

 יסודות בחשבונאות וניתוח
דוחות כספיים

ט"ז בכסלו התשע"ה
)8 בדצמבר 2014(

בשעה 11.00

כ"ד בכסלו התשע"הסטטיסטיקה
)16 בדצמבר 2014(

בשעה 11.00

__________
1 ס"ח התשס"א, עמ' 436.

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 424.

mailto:.hokrimpz@justice.gov.il
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טור ג'טור ב'      טור א'
כ"ט בכסלו התשע"היסודות מדידה ומיפוי

)21 בדצמבר 2014(
בשעה 11.00

תכנון ובנייה - חלק א':
יסודות התכנון העירוני

ב' בטבת התשע"ה
)24 בדצמבר 2014(

בשעה 11.00

ו' בטבת התשע"המיסוי מקרקעין ומסים אחרים
)28 בדצמבר 2014(

בשעה 11.00

תכנון ובנייה - חלק ב':
דיני התכנון העירוני

ט' בטבת התשע"ה
)31 בדצמבר 2014(

בשעה 11.00

בחינות סופיות
טור ג'טור ב'        טור א'

י"ט בכסלו התשע"המבוא לתורת השמאות
)11 בדצמבר 2014(

ח' בחשוון התשע"הבשעה 11.00
)1 בנובמבר 2014(

י' באדר התשע"הגישות ועקרונות בהערכת מקרקעין
)1 במרס 2015(

י"ב בשבט התשע"הבשעה 11.00
)1 בפברואר 2015(

כ"ט באייר התשע"היישומים בשומת מקרקעין
)18 במאי 2015(

ל' בניסן התשע"הבשעה 11.00
)19 באפריל 2015(

הבחינות יתקיימו במרכז הקונגרסים, בנייני האומה, ירושלים.

ת"ד  המקרקעין,  מועצת שמאי  למזכירות  בקשותיהם  את  להמציא  התקנות,  לפי  לבחינות  לגשת  הרשאים  המועמדים  על 
34445, ירושלים 9134302, או לרח' כנפי נשרים 15, ירושלים, לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת בקשה להיבחן שנקבע לכל בחינה 

כמצוין לעיל.

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס מקורי של בקשה להיבחן הכולל שובר תשלום אגרה בסך 292 שקלים חדשים לכל בחינה 
מוקדמת ו–466 שקלים חדשים לכל בחינה סופית3, לזכות ח-ן 006416-9 בבנק הדואר, כשהוא חתום בחותמת בנק הדואר; לא 
יתקבלו בקשות שאינן מקור או בלא תשלום אגרה כנדרש; ככלל, אגרה ששולמה לא תוחזר אלא במקרים חריגים ובכפוף להמצאת 

אישור מתאים.

האגרות שיש לשלם בעבור הבחינות צפויות להתעדכן ביום 1 בינואר 2015. סכומי האגרות המעודכנות יפורסמו ברשומות 
ובאתר האינטרנט של מועצת שמאי המקרקעין בכתובת שבתחתית ההודעה.

ניתן לקבל טופס בקשה להיבחן הכולל שובר תשלום באחת מהאפשרויות האלה:

בפנייה למזכירות מועצת שמאי המקרקעין לפי הכתובת האמורה;  )1(

במשרדי לשכת שמאי המקרקעין בישראל, בית המהנדס, רח' דיזינגוף 200, תל אביב, טל' 03-5225969;  )2(

במוסדות הלימוד המכינים לקראת בחינות מועצת שמאי המקרקעין.  )3(

.ecom.gov.il/justice ניתן להגיש בקשה להיבחן ולשלם את האגרה גם באמצעות שרת התשלומים הממשלתי, שכתובתו

אישור לגשת לבחינה יישלח לכל נבחן שנרשם למועד בחינות זה, והוא יכלול את הבחינות שאליהן נרשם, את מועדיהן ואת 
מקומן; אם לא התקבל אישור כאמור עד 10 ימים מיום תשלום האגרה, יש לפנות למזכירות המועצה.

ה' בתשרי התשע"ה )29 בספטמבר 2014(

)חמ 320—3-ה1(  

       נעמי זמרת

יושבת ראש מועצת שמאי המקרקעין     __________

3 ק"ת התשע"ד, עמ' 349.
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לתכנון  המקומית  הוועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין 
 .08-9383810 טל'  ציונה,  נס   ,9 הבנים  רח'  ציונה,  נס  ולבנייה 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
רמלה,   ,91 הרצל  רח'  הממשלה,  קריית  המרכז,  מחוז   ולבנייה 

טל' 08-9788444.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.
                                                      יוסי שבו

                                         יושב ראש הוועדה המקומית
                                               לתכנון ולבנייה נס ציונה

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר
התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
המקומית  הוועדה  במשרדי  כי  התשכ"ה-1965,  והבנייה, 
לתכנון ולבנייה פתח תקוה ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון 
ולבנייה מחוז המרכז מופקדת "תכנית מיתאר מס' 4100156000", 
שינוי לתכנית 109/1204, כפיפות לתכניות 130/1204, 2000, פת/

מק/124/1204.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' בנימין 
זאב הרצל 32 - גוש 6383, חלקות 323, 324 בשלמותן.

מטרת התכנית: התכנית מציעה שינוי של חלק מקו בניין 
תת– לחניון  כניסה  קירוי  לצורך  הכניסה  בקומת  מזרחי  צדי 

קרקעי.

עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בניין צדי מזרחי בקומת 
קדמי,  בניין  לקו  בסמוך  מ'   9.35 לאורך  מ',  ל–0  מ'  מ–6  כניסה 

כמסומן בתשריט.

תכנוני  מידע  במחלקת  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
 ,03-9053111 בטל'  מראש,  תורים  זימון  לפי  העירייה  בבניין 
כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים 
את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין 
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 
פתח  עיריית  בניין  תקוה,  פתח  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
326, פתח תקוה,  4, חדר  1, קומה  רח' העלייה השנייה  תקוה, 
בשעות  ה',  ג',  א',  בימים  קהל:  קבלת  03-9052284. שעות   טל' 

12.00-8.30, ביום ג' בשעות 18.00-16.00.

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

העובדות שעליהן היא מסתמכת.

                                            אוריאל בוסו
                                  יושב ראש הוועדה המקומית
                                   לתכנון ולבנייה פתח תקוה

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה,
התשכ"ה-1965

מחוז תל אביב

מרחב תכנון מקומי רמת השרון

 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, 
553-0191148", שינוי לתכניות רש/819, רש/997, רש/מק/1072.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמת השרון, רח' יבנה, 
רח' פדויים 1 - גוש 6416, ח"ח 400.

עיקרי הוראות התכנית: ניוד זכויות לחדר על הגג.

ביום  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
1.9.2014 ובילקוט הפרסומים 6845, התשע"ד, עמ' 7099.

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 השרון

מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

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

נס/407-0144287 - מק/105/א/33".

נס ציונה, הרחובות  השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
טירת שלום, אבנר בן יהודה - גוש 3750, חלקה 25 בשלמותה, 

ח"ח 24.

עיקרי הוראות התכנית: א( איחוד וחלוקת מגרשים בייעוד 
מגורים א1; ב( קביעת מס' יח"ד בכל מגרש חדש; ג( קביעת קווי 
ותשתיות  רכב  כלי  רגל,  להולכי  מעבר  זכות  קביעת  ד(  בניין; 

ציבוריות ופרטיות; ה( קביעת הוראות בדבר שימור עצים.

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 




