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כי  תשכ"ה-1965,  והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזו  נמסרת 
המחוזית  הועדה  ובמשרדי  יהודה,  אור  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי 

לתכנון ובניה מחוז תל אביב, מופקדת תכנית מפורטת מספר 555-0579300. 
גרסת נתוכנית: הוראות 33 תשריט 20.

המהווה שינוי לתכניות הבאות: 
552-0284398

מאא/100
מאא/134

מאא/60
מאא/66
מאא/71

מאא/במ/1/148
מאא/במ/2/156
מאא/מק/1022

תגפ/560
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 

רשות מקומית: עיריית אור יהודה. ישוב: אור יהודה. שכונה: קרית גיורא. 
רחוב: העצמאות. 

גושים / חלקות לתכנית:
גוש: 6485 מחלקה: 147 עד: 147 שלם

גוש: 7215 מחלקה: 54 עד: 54 חלקי
גוש: 7216 מחלקה: 106 עד: 106 חלקי

גוש: 7217 מחלקה: 23 עד: 23 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 24 עד: 24 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 27 עד: 27 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 28 עד: 28 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 29 עד: 29 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 30 עד: 30 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 31 עד: 31 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 32 עד: 32 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 33 עד: 33 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 34 עד: 34 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 40 עד: 40 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 53 עד: 53 חלקי
גוש: 7217 מחלקה: 54 עד: 54 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 58 עד: 58 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 59 עד: 59 שלם

גוש: 7217 מחלקה: 169 עד: 169 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 170 עד: 170 שלם
גוש: 7217 מחלקה: 171 עד: 171 שלם

גוש: 7218 מחלקה: 2 עד: 2 שלם
גוש: 7218 מחלקה: 3 עד: 3 שלם
גוש: 7218 מחלקה: 4 עד: 4 שלם
גוש: 7218 מחלקה: 5 עד: 5 שלם

גוש: 7239 מחלקה: 42 עד: 42 שלם
גוש: 7239 מחלקה: 44 עד: 44 חלקי
גוש: 7239 מחלקה: 50 עד: 50 שלם
גוש: 7239 מחלקה: 53 עד: 53 חלקי
גוש: 7239 מחלקה: 54 עד: 54 שלם
גוש: 7239 מחלקה: 55 עד: 55 חלקי
גוש: 7239 מחלקה: 57 עד: 57 שלם
גוש: 7240 מחלקה: 59 עד: 59 חלקי
גוש: 7240 מחלקה: 71 עד: 71 שלם
גוש: 7240 מחלקה: 72 עד: 72 שלם
גוש: 7240 מחלקה: 79 עד: 79 שלם
גוש: 7240 מחלקה: 86 עד: 86 שלם
גוש: 7240 מחלקה: 89 עד: 89 שלם
גוש: 7240 מחלקה: 90 עד: 90 חלקי
גוש: 7240 מחלקה: 95 עד: 95 חלקי
גוש: 7240 מחלקה: 99 עד: 99 שלם

גוש: 7240 מחלקה: 100 עד: 100 שלם
גוש: 7240 מחלקה: 101 עד: 101 שלם

מטרת התכנית:
לחוק  ז'  סימן  ג'  פרק  לפי  הבעים  הסכמת  ללא  וחלוקה,  איחוד  שמטרתה  תכנית 
התכנון והבניה, הכוללת איחוד תאי השטח בייעוד מגורים, שנוי קווי בניין והוראות 
בינוי, תחבורה וחניה, מגדילה זכויות בניה במגרשים לבניני ציבור ומאפשרת גמישות 

ניצול זכויות בניה ביניהם. קביעת מתחם למבני ציבור.
עיקרי הוראות התכנית:

1. איחוד וחלוקה, ללא הסכמת הבעלים, לפי פרק ג' סימון ז' לחוק התכנון והבניה, 
    הכוללת טבלאות הקצאה ואיזון.

2. איחוד מגרשי מגורים מתוכנית התחדשות עירונית מתחם "רח' העצמאות אור 
    יהודה":

    א. איחוד מגרשים 101-103 מתוכנית 552-0284398 למגרש אחד שמספרו 1001.
    ב. איחוד מגרשים 104-106 מתוכנית 552-0284398 למגרש אחד שמספרו 1002.
    ג. איחוד מגרשים 107-109 מתוכנית 552-0284398 למגרש אחד שמספרו 1003.
    ד. איחוד מגרשים 110-111 מתוכנית 552-0284398 למגרש אחד שמספרו 1004.

3. שינוי קווי בנין לפי תשריט.
4. תוספת שטחים לבניה לתאי שטח 301, 302, 303 )מבני ציבור( עפ"י תקנה 101 

    וקביעת אפשרות לנייד זכויות בניה בין המגרשים למבני ציבור.
5. קביעת הוראות בינוי, תנועה וחניה ביחס למגרשים ציבוריים מס' 301-304 ומגרש 

    מגורים בנין 112 )תא שטח 1005 לפי התכנית(.
6. פיצול תא שטח 303 ביעוד מבנים ומוסדות ציבור לשני תאי שטח - 303,304 ביעוד 

    זה. פיצול תא שטח 608 ביעוד דרך לשני תאי שטח - 608 ו 617 ביעוד זה.
7. קביעת מתחם למבני ציבור.

8. קביעת אפשרות לנייד שטחים עיקריים לתת הקרקע ושטחי שירות מתת הקרקע 
    למעל הקרקע.

כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים 
נפגע  עצמו  תכנוני אחר הרואה את  פרט  בכל  או  בבנין  כל המעונין בקרקע,  לקהל. 
תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  ע"פ  לכך  הזכאי  כל  וכן  התכנית,  ע"י 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי  יום ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת   60
הועדה המקומית לתכנון ובניה, שד' אליהו סעדון 122, בנן העירייה הישן, אור יהודה 

טלפון: 03-5388108. 
ת"א,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 

)כתובת: דרך בגין 125, בנין קרית הממשלה תל אביב-יפו, טלפון: 03-7632588(. 
אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות  לחוק,  103)א(  לסעיף  בהתאם 
שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר   ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה  כן 
לתכנית  בהתנגדויות  נוהל  )סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, תשמ"ט-1989. 
ו.מ אור יהודה 06/02/2020 י"א שבט תש"פ

חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 
מרחב תכנון מקומי אור-יהודה-אזור, מחוז: תל אביב

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מפורטת מספר 555-0579300
שם התכנית: מאא/מק/2/541 תוכנית איחוד וחלוקה 

"רחוב העצמאות אור יהודה"

ליאת שוחט, ראש העיר יו"ר הועדה לתכנון ובניה אור יהודה

בהתאם לסעיף 149)1( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965, ניתנת בזה הודעה כי 
הוגשה לועדה המקומית, בקשה למתן הקלה מתכ' מפורטת מס' 18/113/03/3.

תיק בנין: 4501 בקשה מס': 20191885.
המבקש: גיי.טי.אל.וי 1 שותפות מוגבלת, מעונו: הירקון 167 תל אביב - יפו   

מהות ההקלה: 
הקלה במניין קומות המותרות למסחר – תוספת קומה 1 כולל יציע: מ-2   .1
     קומות המותרות מעל כניסה הקובעת ו-3 קומות מותרות מתחת לכניסה 

     הקובעת ל-3 קומות מעל כניסה הקובעת ו-3 קומות מתחת לכניסה הקובעת. 
הקלה לניוד שטח עיקרי הלא מנוצל בקומות מתחת לכניסה הקובעת לקומות   .2

     מעל הכניסה הקובעת בשיעור של 450.0 מ"ר.
הקלה במניין קומות המותרות למשרדים- תוספת קומה 1: מ-24 קומות מעל   .3

     כניסה הקובעת ל-25 קומות מעל כניסה הקובעת במסגרת שטחים מותרים. 
הקלה בגובה: מ-85.68 מ' מעל 0.00 ל-104.2 מ' מעל 0.00.  .4

לצורך בנית תוספת למבנה משולב )מסחר, משרדים, מקבץ דיור( קיים בן 24 
קומות מעל מפלס כניסה הקובעת.

חלקה: 4 בגוש: 2072 ברחוב: הגדוד העברי 6 אשדוד
במשרדי  תשלום,  ללא  אליה  המצורפת  ובתכנית  בבקשה  לעיין  יוכל  המעונין  כל 
הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד, בשעות קבלת הקהל. שעות קבלת קהל 

בימים: ב', ה' בין השעות 8:30-12:00 ג' בין השעות 16:00-18:30. 
טלפון: 08-8545319, מס' פקס 08-8677810. על הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע 
כתוצאה מאישור הקלה רשאי להגיש התנגדות מנומקת בשני העתקים במשרדי 

הועדה המקומית הנ"ל, תוך 15 יום מפרסום זה. 

הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד - הודעת פרסום הקלה עפ"י הוראות 
סעיף 149 לחוק התכנון והבניה - תשכ"ה 1965

בברכה, אינג' שמעון כצנלסון יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה בפועל 

הודעה על פי סעיף 149 )א( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 כי הוגשה בקשה 
למתן הקלה מתכנית מפורטת: 

 בכתובת: אלכסנדר ינאי 23 באר שבע 
בחלקה: 24 גוש: 38072 מגרש: 51 

שם המבקש: שובב כפיר ורוית. מספר בקשה: 2018/0225
מהות ההקלות: מהמותרים לפי התכנית הנ"ל. 

הקלה מהוראות התוכנית לחתימת כל בעלי הזכויות בנכס.
במשרד  תשלום,  ללא  אליה  המצורפת  ובתכנית  בבקשה  לעיין  יכול  המעונין  כל 
בין השעות  יום חמישי  לקהל.  פתוח  ובשעות שהמשרד  בימים  הועדה המקומית 
09:00-13:00 וביום ג' אחה"צ בין השעות 16:30-19:00. כל הרואה עצמו נפגע או 
עלול להיפגע מענין ההקלה, רשאי להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך 15 יום 

מתאריך פרסומה של הודעה זו בעיתון ו/או ממועד קבלת מכתבנו. 
.FAX - 08-6840068 יש להגיש התנגדות מנומקת בכתב למזכירות הועדה

עיריית באר שבע - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
מרחב התכנון המקומי באר שבע

הועדה המקומית לתכנון ובניה, עיריית באר שבע

ניתנת בזה הודעה לסעיף 149 לחוק האמור כי: א.י.א. ניהול ברמה בע"מ הגיש/ה 
לועדה המקומית לתכנון ובניה מרחב "בית שמש" )להלן הועדה( בקשה להקלה. 

 - וחניון תת קרקעי  יח"ד   34  - 6 קומות  בן  הקמת מבנה מגורים  מהות בקשה: 
סה"כ 7 קומות.

הבקשה כוללת הקלות:
1. הפחתת יח"ד.

2. העברת זכויות שטחי שירות מתת קרקעי לעילי.
3. הגבהת גובה המבנה.

שימוש עיקרי: מגורים. תאור בקשה: בניה חדשה. תוכנית: בש/מק/836/ד
גוש: 34271 חלקה: 75 מגרש: 003 

תיק בנין: 44100750 מספר בקשה: 20200025
כתובת: נחל אכזיב 75 בית שמש.

פרסום  מתאריך  יום   15 תוך  להגיש  ניתן  הנ"ל  המבוקשות  להקלות  התנגדות 
הודעה זו, לועדה המקומית לתכנון ובניה "בית שמש" שכתובתה ברחוב נחל שורק 

8 רמב"ש. כתובת למכתבים מרכז מסחרי ת.ד. 5 בית שמש. 
התוכנית מוצעת לעיון במשרדי הועדה בימים ובשעות קבלת קהל הרגילות, ניתן 

להתקשר לטלפון: 02-5954870.

הועדה המקומית לתכנון ובניה בית שמש 
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965

בכבוד רב, שמעון גולדברג, יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה בית שמש

 הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרחב תכנון מקומי גבעתיים
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון ובניה תשכ"ה - 1965

ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדת המשנה לתכנון ולבניה גבעתיים בקשה למתן הקלה על השטח 
הידוע כחלקה 72 בגוש 6162 רחוב הנדיב 59 גבעתיים, תיק בנין מס’ 3550 בקשה מס': 20190084.

לפי התכניות החלות על החלקה הנדונה, ייעודה הוא איזור מגורים א. 
זכויות בניה: בנין בן 2 קומות מעל קומת עמודים מפולשת ו- 2 קומות בסמכות הוועדה. אחוזי 

הבניה 45% לקומה ובסה"כ 89%.
מהות הבקשה: תכנית שינויים במבנה דו משפחתי צמוד קרקע מבוקש ביחידה צפונית מזרחית. 
תוספת שטח בקומת הקרקע, שינויים בחזיתות, תוספת מרפסת בקומה א' ושינוי בפיתוח השטח. 

שינוי בגובה המבנה מ- 9.57 מ' ל- 10.50 מ'.
ההקלות המבוקשות לפי סעיף 149 לחוק התכנון:

- הקטנת קו בניין קדמי דרומי בקרקע מ-5.00 מ' ל- 3.65 מ' עבור מרפסת
- הקטנת קו בניין צידי צפוני מזרחי מ-3.00 מ' ל- 2.70 מ'.

ברח'  הבניה(  על  ופיקוח  רישוי  )מחלקת  ההנדסה  אגף  במשרד  בבקשה  לעיין  רשאי  המעונין  כל 
שינקין 2 גבעתיים. כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו. כל הרואה עצמו כעלול להיפגע 
לתכנון  המקומית  לועדה  מנומקת  התנגדות  בכתב  להגיש  רשאי  זו,  לבקשה  שהיא  סיבה  מאיזו 
ולבניה, באגף ההנדסה ברח’ שינקין 2. המועד האחרון להגשת התנגדות הוא 15 יום מתאריך קבלת 
הודעה זו. הזמנת תיקי בנין מראש: ניתן להזמין 2 כתובות, הזמנת תיקי בנין תעשה לפחות יומיים 

מראש. באחת מהדרכים הבאות: בדוא"ל לכתובת: 
ומס'  המזמין  של  מלא  שם  המבוקש,  הנכס  כתובת  לציין  יש   .archiveh@givatayim.muni.il
 03-5722412 בטלפון:  ההגעה.  תאריך  ציון  עם  חוזר  מייל  יישלח  בדוא"ל  למזמינים  זמין  טלפון 
למנהל הארכיון - עמנואל שלום. מענה טלפוני בימים: בימים א' ו- ה' 11:30-13:30 בימים ב' ג' ד' 
09:00-12:00. בפקס: 03-5732976, יש לציין את כל הפרטים הדרושים ולוודא קבלת הפקס בטל' 

03-5722412. ימי קבלת קהל לעיון בתיקי בנין בימים: א' ו- ה' 8:30-10:30 ב'- 15:00-17:00.
ועדת המשנה לתכנון ולבניה גבעתיים

                                          בקשה מס': 20200095
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון 
25 תל אביב  ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י: טברסקי אברהם מרחוב דובנוב 

יפו. 
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: המרגנית 8 א הרצליה. 

גוש: 6667 חלקה: 52 מגרש: 52/1
מהות הבקשה: 

בית מגורים קוטג' חדש בקיר משותף הכולל: 
מרתף + ממ"ד + 2 קומות + בניה בחלל הגג + מעלית + חניה מקורה + פרגולה 

+ בריכת שחייה + חדר מכונות תת קרקעי.
נוסח הפרסום:

ככל  בהתאם,  הגג  וחלל  המרתף  והגדלת  הבניה  באחוזי   6% עד  של  תוספת   -
שנתבקשו

- תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, 
ככל שנתבקשו.

- הקלה לקו בנין לבריכה 2.00 מ' קו בנין צדדי במקום 4.00 מ'.
- הקלה לקו בנין לבריכה 3.70 מ' קו בנין אחורי לבריכה במקום 4.00 מ'.

- הקלה בגובה גדרות בין שכנים לעד 2.00 מ' במקום 1.50 מ'.
מערכות  העברת  לצורך  מ'  ל-2.90  מ'   2.20 מ-  מרתף  חלל  גובה  לשינוי  הקלה   -

טכניות.
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו. 

בקשות  דף  תחת  ההנדסי-הרצליה  באתר  הנ"ל  בבקשה  לעיין  יכול  המעונין  כל 
מנומקת  התנגדות  להגיש  יוכל  הנ"ל  מהבקשה  נפגע  עצמו  הרואה  כל  להיתר. 
ימי עבודה, לא כולל   15 למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 
שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו. את ההתנגדות יש להגיש באמצעות טופס 
התנגדות, הנמצא תחת דף רישוי באתר ההנדסי-הרצליה. במידת הצורך, כתובת 
משרדי הועדה המקומית: רחוב בן גוריון 22, הרצליה, קומה 3 שעות קבלת קהל: 

ימים ג,ה 8:30-12:00 וכן יום ב' 16:00-18:00.

עיריית הרצליה - הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה
הועדה המקומית העצמאית המיוחדת לתכנון ולבניה מרחב הרצליה-כפר שמריהו

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965

משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה - משנה 

                                          בקשה מס': 20200094
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי לועדה המקומית לתכנון 

ולבניה מרחב הרצליה הוגשה ע"י: בייגל רון מרחוב שמעוני דוד 2 הרצליה. 
בקשה המתייחסת לקרקע הנמצאת ברחוב: המרגנית 8 ב הרצליה. 

גוש: 6667 חלקה: 52 מגרש: 52/1
מהות הבקשה: 

בית מגורים קוטג' חדש בקיר משותף הכולל: 
מרתף + ממ"ד + 2 קומות + בניה בחלל הגג + מעלית + חניה מקורה + פרגולה 

+ בריכת שחייה + חדר מכונות תת קרקעי.
נוסח הפרסום:

ככל  בהתאם,  הגג  וחלל  המרתף  והגדלת  הבניה  באחוזי   6% עד  של  תוספת   -
שנתבקשו

- תוספת של עד 5% באחוזי הבניה בגין מעלית והגדלת המרתף וחלל הגג בהתאם, 
ככל שנתבקשו.

- הקלה לקו בנין לבריכה 2.00 מ' קו בנין צדדי במקום 4.00 מ'.
- הקלה לקו בנין לבריכה 3.30 מ' קו בנין אחורי לבריכה במקום 4.00 מ'.

- הקלה בגובה גדרות בין שכנים לעד 2.00 מ' במקום 1.50 מ'.
מערכות  העברת  לצורך  מ'  ל-2.90  מ'   2.20 מ-  מרתף  חלל  גובה  לשינוי  הקלה   -

טכניות.
כל המבוקש הינו על דעת המבקש ובאחריותו. 

בקשות  דף  תחת  ההנדסי-הרצליה  באתר  הנ"ל  בבקשה  לעיין  יכול  המעונין  כל 
מנומקת  התנגדות  להגיש  יוכל  הנ"ל  מהבקשה  נפגע  עצמו  הרואה  כל  להיתר. 
ימי עבודה, לא כולל   15 למשרדי הועדה המקומית האמורה בכתובת הנ"ל, תוך 
שבתות וחגים מיום פרסום מודעה זו. את ההתנגדות יש להגיש באמצעות טופס 
התנגדות, הנמצא תחת דף רישוי באתר ההנדסי-הרצליה. במידת הצורך, כתובת 
משרדי הועדה המקומית: רחוב בן גוריון 22, הרצליה, קומה 3 שעות קבלת קהל: 

ימים ג,ה 8:30-12:00 וכן יום ב' 16:00-18:00.

עיריית הרצליה - הועדה המקומית לתכנון ולבניה, מרחב הרצליה
הועדה המקומית העצמאית המיוחדת לתכנון ולבניה מרחב הרצליה-כפר שמריהו

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965

משה פדלון, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה - משנה 

והבניה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה – 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס': 651-0671073  

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
או  היתרים  להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  התרי 

הרשאות
המתייחסת לתכניות הבאות:
מספר התכנית סוג היחס 

תמא/ 10/ ד/ 10/ 1 פירוט 
תמא/ 10/ ד/ 10 פירוט 

תמא/ 35 כפיפות 
תמא/ 35/ 1 כפיפות 

תממ/ 4/ 14/ 23 כפיפות 
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: ניר עקיבא.
מזרחה ממושב, בשטחים החקלאים של מושב ניר עקיבא.

גושים וחלקות: מוסדר:
גוש: 263 חלקי חלקות: 3.

גוש: 264 חלקי חלקות: 2, 3, 4, 5.
גוש: 265 חלקי חלקות: 5.

גוש: 400137 חלקי חלקות: 1.
Y: 597000 קואורדינטה ,X: 167500 קואורדינטה

מטרת התכנית:
בשטחים  פוטו-וולטאי  מתקן  להקמת  תכנונית  מסגרת  יצירת 

החקלאיים של מושב ניר עקיבא.
עיקרי הוראות התכנית:

- קביעת מתקן פוטו וולטאי בהספק של כ-8 מגוואט לצורך הפקת 
   חשמל. 

- קביעת שינוי יעוד קרקע מ"שטח ללא תכנון מפורט" ל"קרקע 
   חקלאית ומתקנים הנדסיים".
- קביעת השימושים המותרים; 

- קביעת הוראות בניה; 
- קביעת זכות מעבר לכלי רכב בדרך הגישה אל המתקן; 

- קביעת הנחיות סביבתיות נופיות וחקלאיות; 
- קביעת התנאים למתן היתר בניה והתנאים בהיתר; 

- קביעת התנאים להחזרת השטח לייעודו הקודם או לעיבוד חקלאי, 
  בתום פעילות המתקן הפוטו וולטאי.

 15/08/2019 בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
בתאריך   ,14196 עמוד  התשע"ט,   ,8410 הפרסומים  ובילקוט 

26/08/2019
ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 

מחוז הדרום, התקווה 4 באר שבע 84100 טלפון: 074-7697187.
טלפון:  מערבי,   נגב  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  במשרדי:   וכן 
08-6834700, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים 
www.  האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון

 .iplan.gov.il

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965 
מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: נגב מערבי

הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס':651-0671073
שם התכנית: מתקן פוטוולטאי - ניר עקיבא

גרסת התכנית: הוראות - 11 תשריט - 9

דוד לפלר יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום

תאריך: 06/02/2020    ת.ב.: 8160                      מ.ב: 20180653/4
הודעה עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 בהתאם לתיקון 43 לחוק 

התכנון והבניה. ניתנת בזאת הודעה כי לועדה הוגשה בקשה לאישור:   
3 קומות  בן  וחיצוניים ללא תוספת שטח במבנה משרדים  פנימיים  תכנית שינויים 
כולל קומת קרקע מסחרית, קומת גג טכני, מרתף וחניה קיים בהיתר מס' 150183 

מיום 06.06.10. 
חידוש לשימוש חורג ממשרדים לחדרי חוגים ל 5 שנים 

רחוב: רחוב שד' טום לנטוס 26 שכונה: קרית השרון
גוש: 9901, חלקה: 6, מגרש: 350, תוכנית: נת/750

בסטיה מהתכנית החלה במקום הכוללת את ההקלות ו/או שימוש חורג כפי שנמסרו 
לוועדה ע"י עורך הבקשה: 

3 קומות  בן  וחיצוניים ללא תוספת שטח במבנה משרדים  פנימיים  תכנית שינויים 
כולל קומת קרקע מסחרית, קומת גג טכני, מרתף וחניה קיים בהיתר מס' 150183 

מיום 06.06.10
חידוש לשימוש חורג ממשרדים לחדרי חוגים ומרפאות ל 5 שנים

פרוט ההקלות: 
1. שימוש חורג מתכנית ממשרדים לחדרי חוגים ומרפאות - בקשה להיתר שינויים 

    בזמן ביצוע.
2. שטח שימוש חורג כ-4555.92 מ"ר - ללא תוספת שטחים.

בעל הקרקע או בנין או המחזיקים בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה,יכול 
לעיין בבקשה, במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה רשאי 
להגיש למזכירות הועדה המקומית לתכנון ובניה, תוך 15 יום מקבלת מכתב זה, או 
מתאריך  יום   15 תהא  הדואר  חותמת  כאשר  הר"מ  לכתובת  רשום  בדואר  לשלוח 
פרסום הודעה זו לדיון בפני הועדה. יש לציין כתובת מדוייקת ומס' טלפון. ניתן לעיין 
בכתובת:  המקומית  הוועדה  באתר  לבקשה  התנגדות  להגיש  ו/או  להיתר  בבקשה 

.http://vaada.netanyagis.co.il/SearchPublication
כמו כן, ניתן לעיין בבקשה להיתר בארכיב מינהל הנדסה ולהגיש התנגדות לבקשה 
במזכירות הוועדה המקומית במינהל הנדסה. כתובת: רח' הצורן 6,  אזור התעשיה, 
ק. ספיר, נתניה. ימי קבלת קהל א' ד' ה' בין השעות 8:30-11:30 יום ב' 12:00-16:00 

טל': 09-8603173/8603170 פקס: 09-8608847

עיריית נתניה - הועדה המקומית לתכנון ולבניה
 הודעה עפ"י סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 

בהתאם לתיקון 43 לחוק התכנון והבניה

בכבוד רב, אלון אלרואי, מ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה

נמסרת בזאת הודעה כי לועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון הוגשה למתן 
הקלות. בגוש: 5435 חלקה: 250 רחוב: חספין 10 ראשון לציון בקשה: 20200040 
באזור  הנ"ל  החלקה  נמצאת  רצ/39/1/א,  מפורטת  תכנית  מתאר,  תכנית  לפי 

מגורים דו-משפחתי.
קיים בית פרטי דו-משפחתי עם מרתף, 2 קומות ועלית גג בחלל גג רעפים.

בקשות בעלי החלקה: 
לקו  מ' מעבר  הקלה מהוראות התכנית רצ/מק/28/1/1 להבלטת מעלון בכ-1.70 

בניין צדדי מזרחי, בדירה מזרחית של הבית דו-משפחתי.
כל מי שיש לו התנגדות לבקשה הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת בכתב 
בתוך 15 יום מיום פרסום הודעה זו, בכתב ההתנגדות יש לציין את מספר הבקשה 
נייד  ואת פרטי המתנגד שיכללו: שם, ת.ז./מספר תאגיד, כתובת, טלפון וטלפון 
)אם יש(. לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות כאמור לעיל, תובא הבקשה לדיון. 
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית, רח' הכרמל 20 קומה 2 בימים א', 
ד' בין 08:30-14:30 בימי ב' בין השעות 16:00-18:30 פרטים בטל'. 03-9547635, 

.03-9547610 ,03-9547624

הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון
הודעה לפי סעיף 149 )א( לחוק התכנון ובניה תשכ"ה - 1965

אדר' קיריל קוזיול, מהנדס הועדה וראש מינהל ההנדסה

גן בקשה  ולבניה רמת  לועדה המקומית לתכנון  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לתקנות  ובהתאם  תיקוניה  על   38 לתמ"א  בהתאם  לעיל,  כמפורט  היתר  למתן 

התכנון והבניה )סטיה ניכרת(.  
מספר בקשה: 201900594 ברחוב: אלימלך 10 רמת גן   

גוש: 6125 חלקה: 404
תאור הבקשה בהתאם לתמא 38 על תיקוניה:

הריסת בנין קיים בן 3 קומות 6 יח"ד. 
בניה מחדש בנין בן 7 קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית )9 ק' ברוטו(, מעל 

2 מרתפי חניה הכוללים 21 חניות. 
סה"כ 18 יח"ד מתוכן 1 בקומת הקרקע ו 1 יח"ד בקומת הגג. 

הבקשה כוללת את ההקלות/ההודעות הבאות:
הקלות לפי סעיף 149 לחוק תכנון והבניה 

1. תוספת 2 קומות בהתאם להוראות תכנית מק/340/ג/11. 
2. תוספת 5% שטחי בניה עבור 2 קומות נוספות. 

3. הוספת קומת מרתף חניה מעבר למרתף חניה המותר בתכנית 340/ג/3 לשם 
    עמידה בתקן חניה הנדרש. 

4. הגבהת גובה קומת מרתף מעבר לקבוע בתכנית 340/ג/3 לשם התקנת קורות 
    קונסטרוקטיביות ומתקני חניה לשם עמידה בתקן חניה ומילוי אדמה כנדרש 

    בתכנית מק/ 340/ג/17. 
5. הגבהת גובה לובי וקומת קרקע ל-3.15 מ' מעבר לקבוע בתכנית מק/340/ג/17. 

6. הגבהת גובה קומת הגג לדירת גג ל-3.50 מ' מעבר לקבוע בתכנית מק/340/ג/17. 
7. ביטול מרפסות שרות בחלק הדירות כמתחייב בתכנית 340/ג לצורך שיפור 

    תכנון. 
8. החדרת עוגנים זמניים לדיפון למגרשים שכנים גובלים. 

הודעות לפי סעיף 27 לתמ"א 38 
1. תוספת יח"ד וזכויות לפי תמ"א 38 על תיקוניה. 

2. תוספת 2.5 קומות לפי הוראות תמ"א 38 על תיקוניה. 
3. סגירת קומת עמודים מפולשת לפי הוראות תמ"א 38 על תיקוניה. 

4. קו בנין קדמי מערבי לרח' אבטליון 3.0 מ' במקום 5.0 מ' לצורך ניצול זכויות 
    תמ"א 38. 

5. קו מרפסות קדמי מערבי לרח' אבטליון 2.0 מ' במקום 5.0 מ' לצורך ניצול 
    זכויות תמ"א 38. 

כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעל הקרקע או הבנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
המקומית  הועדה  של  האינטרנט  באתר  מקוונת  בצורה  הבקשה  בתכנית  לעיין 
רמת גן, בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך החיפוש המהיר. במידה ויש 
התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רמת גן התנגדות מנומקת בכתב. ההתנגדות תתקבל במשך 15 יום 
מתאריך פרסום ההודעה בעיתונות ו/או ממועד קבלת מכתבנו ותובא לדיון בפני 

הועדה לתכנון ובנייה רמת-גן. 
בכבוד רב, הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן

עיריית רמת גן - אגף הנדסה ותשתיות, מחלקת התחדשות עירונית. רח' 
המעגל 26, רמת גן טלפון: 03-6753810 

פקס: 03-6759032. הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן. 
הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א/38 והקלה 
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גן בקשה  ולבניה רמת  לועדה המקומית לתכנון  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לתקנות  ובהתאם  תיקוניה  על   38 לתמ"א  בהתאם  לעיל,  כמפורט  היתר  למתן 

התכנון והבניה )סטיה ניכרת(.  
מספר בקשה: 201900596 ברחוב: אלימלך 12 רמת גן   

גוש: 6125 חלקה: 478
תאור הבקשה בהתאם לתמא 38 על תיקוניה:

הריסת בנין קיים בן 3 קומות 9 יח"ד. 
בניה מחדש בנין בן 7 קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית )9 ק' ברוטו(, מעל 

2 מרתפי חניה הכוללים 29 חניות. 
סה"כ 27 יח"ד מתוכן 2 בקומת הקרקע ו 2 יח"ד בקומת הגג. 

הבקשה כוללת את ההקלות/ההודעות הבאות:
הקלות לפי סעיף 149 לחוק תכנון והבניה 

1. תוספת 2 קומות בהתאם להוראות תכנית מק/340/ג/11. 
2. תוספת 5% שטחי בניה עבור 2 קומות נוספות. 

3. הוספת קומת מרתף חניה מעבר למרתף חניה המותר בתכנית 340/ג/3 לשם 
    עמידה בתקן חניה הנדרש. 

4. הגבהת גובה קומת מרתף מעבר לקבוע בתכנית 340/ג/3 לשם התקנת קורות 
    קונסטרוקטיביות ומתקני חניה לשם עמידה בתקן חניה ומילוי אדמה כנדרש 

    בתכנית מק/ 340/ג/17. 
5. הגבהת גובה לובי וקומת קרקע ל-3.15 מ' מעבר לקבוע בתכנית מק/340/ג/17. 

6. הגבהת גובה קומת הגג לדירת גג ל-3.50 מ' מעבר לקבוע בתכנית מק/340/ג/17. 
7. ביטול מרפסות שרות בחלק הדירות כמתחייב בתכנית 340/ג לצורך שיפור 

    תכנון. 
8. החדרת עוגנים זמניים לדיפון למגרשים שכנים גובלים. 

הודעות לפי סעיף 27 לתמ"א 38 
1. תוספת יח"ד וזכויות לפי תמ"א 38 על תיקוניה. 

2. תוספת 2.5 קומות לפי הוראות תמ"א 38 על תיקוניה. 
3. סגירת קומת עמודים מפולשת לפי הוראות תמ"א 38 על תיקוניה. 

4. קווי בנין צדדיים מערבי ומזרחי 3.0 מ' במקום 3.37 מ' לצורך ניצול זכויות 
    תמ"א 38. 

5. קו בנין אחורי דרומי 3.0 מ' במקום 5.0 מ' לצורך ניצול זכויות תמ"א 38.
כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

בעל הקרקע או הבנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
המקומית  הועדה  של  האינטרנט  באתר  מקוונת  בצורה  הבקשה  בתכנית  לעיין 
רמת גן, בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך החיפוש המהיר. במידה ויש 
התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רמת גן התנגדות מנומקת בכתב. ההתנגדות תתקבל במשך 15 יום 
מתאריך פרסום ההודעה בעיתונות ו/או ממועד קבלת מכתבנו ותובא לדיון בפני 

הועדה לתכנון ובנייה רמת-גן. 
בכבוד רב, הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן

עיריית רמת גן - אגף הנדסה ותשתיות, מחלקת התחדשות עירונית. רח' 
המעגל 26, רמת גן טלפון: 03-6753810 

פקס: 03-6759032. הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן. 
הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א/38 והקלה 
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גן בקשה  ולבניה רמת  לועדה המקומית לתכנון  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
לתקנות  ובהתאם  תיקוניה  על   38 לתמ"א  בהתאם  לעיל,  כמפורט  היתר  למתן 

התכנון והבניה )סטיה ניכרת(.  
מספר בקשה: 201900596 ברחוב: אלימלך 12 א רמת גן   

גוש: 6125 חלקה: 479
תאור הבקשה בהתאם לתמא 38 על תיקוניה:

הריסת בנין קיים בן 3 קומות  8 יח"ד. 
 , )9 ק' ברוטו(  7 קומות מעל קומת קרקע וקומת גג חלקית  בניה מחדש בנין בן 

מעל 2 מרתפי 
חניה הכוללים 25 חניות . 

סה"כ 24 יח"ד מתוכן 2 בקומת הקרקע ו 2 יח"ד בקומת הגג . 
הבקשה כוללת את ההקלות/ההודעות הבאות:

הקלות לפי סעיף 149 לחוק תכנון והבניה 
1. תוספת 2 קומות בהתאם להוראות תכנית מק/340/ג/11. 

2. תוספת 5% שטחי בניה עבור 2 קומות נוספות. 
3. הוספת קומת מרתף חניה מעבר למרתף חניה המותר בתכנית 340/ג/3 לשם 

    עמידה בתקן חניה הנדרש. 
4. הגבהת גובה קומת מרתף מעבר לקבוע בתכנית 340/ג/3 לשם התקנת קורות 

    קונסטרוקטיביות ומתקני חניה לשם עמידה בתקן חניה ומילוי אדמה כנדרש 
    בתכנית מק/ 340/ג/17. 

5. הגבהת גובה לובי וקומת קרקע ל-3.15 מ' מעבר לקבוע בתכנית מק/340/ג/17. 
6. הגבהת גובה קומת הגג לדירת גג ל-3.50 מ' מעבר לקבוע בתכנית מק/340/ג/17. 

7. ביטול מרפסות שרות בחלק הדירות כמתחייב בתכנית 340/ג לצורך שיפור 
    תכנון. 

8. החדרת עוגנים זמניים לדיפון למגרשים שכנים גובלים. 
הודעות לפי סעיף 27 לתמ"א 38 

1. תוספת יח"ד וזכויות לפי תמ"א 38 על תיקוניה. 
2. תוספת 2.5 קומות לפי הוראות תמ"א 38 על תיקוניה. 

3. סגירת קומת עמודים מפולשת לפי הוראות תמ"א 38 על תיקוניה. 
4. קווי בנין צדדיים מערבי ודרומי 3.0 מ' במקום 3.5 מ' לצורך ניצול זכויות 

    תמ"א. 
כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו.

בעל הקרקע או הבנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול 
המקומית  הועדה  של  האינטרנט  באתר  מקוונת  בצורה  הבקשה  בתכנית  לעיין 
רמת גן, בארכיב המסמכים של הבקשה להיתר דרך החיפוש המהיר. במידה ויש 
התנגדות להוצאת היתר/אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רמת גן התנגדות מנומקת בכתב. ההתנגדות תתקבל במשך 15 יום 
מתאריך פרסום ההודעה בעיתונות ו/או ממועד קבלת מכתבנו ותובא לדיון בפני 

הועדה לתכנון ובנייה רמת-גן. 
בכבוד רב, הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן

עיריית רמת גן - אגף הנדסה ותשתיות, מחלקת התחדשות עירונית. רח' 
המעגל 26, רמת גן טלפון: 03-6753810 

פקס: 03-6759032. הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן. 
הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א/38 והקלה 

לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

הריני להודיעך בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן בקשה למתן היתר 
)סטיה  והבניה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  תיקוניה  על   38 לתמ"א  בהתאם  לעיל,  כמפורט 

ניכרת(.  מספר בקשה: 2016002 ברחוב: חורגין 45 רמת גן   
גוש: 6158 חלקה: 1467

תאור הבקשה בהתאם לתמא 38 על תיקוניה:
תוספת לבניין קיים בן 3 קומות 6 יח"ד 4 חניות.

מוסיפים 2.5 קומות וסגירת קומת עמודים הכוללים 5 יח"ד כתוספת 8 חניות במכפיל חניה 
סה"כ 12 חניות בבניין.

סה"כ בבניין 11 יח"ד מתוכן 1 יח"ד בקומת הגג.
הבקשה כוללת את ההקלות/ההודעות הבאות:

ביטול מרפסות שירות ומסתורי כביסה בדירות קיימות בבניין קיים ובדירות התוספת על 
פי תמ"א 38 בקומות 4-5 ודירת הגג החדשה לצורך תכנון פנימי מיטבי.

כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעל הקרקע או הבנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין בתכנית 
גן, בארכיב המסמכים של  הועדה המקומית רמת  בצורה מקוונת באתר האינטרנט של  הבקשה 
במקום  הנ"ל  היתר/אישור  להוצאת  התנגדות  ויש  במידה  המהיר.  החיפוש  דרך  להיתר  הבקשה 
גן התנגדות מנומקת בכתב. ההתנגדות  ולבניה רמת  לוועדה המקומית לתכנון  להגיש  זה, רשאי 
תתקבל במשך 15 יום מתאריך פרסום ההודעה בעיתונות ו/או ממועד קבלת מכתבנו ותובא לדיון 

בפני הועדה לתכנון ובנייה רמת-גן.
בכבוד רב, הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן 

עיריית רמת גן - אגף הנדסה ותשתיות, מחלקת התחדשות עירונית. 
רח' המעגל 26, רמת גן טלפון: 03-6753810 

פקס: 03-6759032. הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן. 
הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א/38 והקלה 

לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
למתן  בקשה  גן  רמת  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  להודיעך  הריני 
והבניה  ובהתאם לתקנות התכנון  38 על תיקוניה  לעיל, בהתאם לתמ"א  היתר כמפורט 

)סטיה ניכרת(.  
מספר בקשה: 201800346 ברחוב: עציון 22 רמת גן   

גוש: 6158 חלקה: 210
תאור הבקשה בהתאם לתמא 38 על תיקוניה:

תוספת לבניין קיים בן 3 קומות 6 יח"ד
מוסיפים 2 קומות עם 2 יח"ד בכל קומה תוספת קומת גג חלקית עם 1 יח"ד וסגירת קומת 

עמודים ללא תוספת יח"ד
תוספת מתקן חניה תת קרקעי

סה"כ בבניין 5 קומות מעל ק' עמודים וקומת גג חלקית )7 ק' ברוטו( 11 יח"ד.
הבקשה כוללת את ההקלות/ההודעות הבאות:

בקומת  גג  לדירת  והפיכתם  דופלקס  דירות  שתי  של  לגג  יציאה  חדרי  שני  שטחי  המרת 
הגג החלקית.

כל המבוקש לעיל הינו על דעת המבקש ובאחריותו.
בעל הקרקע או הבנין או המחזיק בהם, אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה, יכול לעיין 
בתכנית הבקשה בצורה מקוונת באתר האינטרנט של הועדה המקומית רמת גן, בארכיב 
המסמכים של הבקשה להיתר דרך החיפוש המהיר. במידה ויש התנגדות להוצאת היתר/

אישור הנ"ל במקום זה, רשאי להגיש לוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן התנגדות 
מנומקת בכתב. ההתנגדות תתקבל במשך 15 יום מתאריך פרסום ההודעה בעיתונות ו/או 

ממועד קבלת מכתבנו ותובא לדיון בפני הועדה לתכנון ובנייה רמת-גן. 
בכבוד רב, הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן

עיריית רמת גן - אגף הנדסה ותשתיות, מחלקת התחדשות עירונית. רח' המעגל 26, רמת גן 
טלפון: 03-6753810 

פקס: 03-6759032. הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן. 
הודעה לפי סעיף 27 לתמ"א/38 והקלה 

לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965


