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הועדה המקומית לתכנון ובניה מיתר 
אגף הנדסה

הודעה על פי סעיף 149)1( לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לוועדת המשנה לתכנון ובניה מיתר בקשה למתן הקלה/שימוש חורג 
חד  משפחתי,  חד  מגורים  בית  הקמת  הבקשה:  מהות  שלהלן:  הפירוט  לפי   -  202000277 מספר 
 595 מגרש:   68 חלקה:   100636 גוש:  שחייה.  ובריכת  מקורה  חניה  מרתף,  הכולל  חדש  קומתי 
)צפוני(,  אחורי  בניין  בקו  פתחים  עם  קיר  בניית  עבור  הקלה   .1 ההקלות:  פירוט  מיתר.  מקום: 
בשיעור של עד % 10, באופן שיתקבל קו בניין 3.60 מ' במקום 4.00 מ' המותרים בתכניות החלות 
 ,10  % עד  של  בשיעור  )מזרחי(,  צדדי  בניין  בקו  פתחים  עם  קיר  בניית  עבור  הקלה   .2 במקום. 
הקלה   .3 במקום.  החלות  בתכניות  המותרים  מ'   3.00 במקום  מ'   2.70 בניין  קו  שיתקבל  באופן 
עבור בניית קיר עם פתחים בקו בניין צדדי )מערבי(, בשיעור של עד % 10, באופן שיתקבל קו בניין 
3.60 מ' במקום 4.00 מ' המותרים בתכניות החלות במקום. 4. הקלה לניוד 75.00 מ"ר שטחים 
עיקריים מקומה הקרקע לקומה מרתף וללא שינוי בסך השטחים המותרים. 5. הקלה עבור חדר 
מכונות תת קרקעי מעבר לקו בניין אחורי )צפוני( מ-4.00 מ' ל-1.00 מ'.לא יפחת מ-1 מ' מגבולות 
ל-1.00 מ'.לא  מ'  )צפוני( מ-4.00  6. הקלה עבור הקמת בריכת שחיה מעבר לקו אחורי  החלקה. 
יפחת מ-1 מ' מגבולות החלקה. 7. הקלה עבור הקמת בריכת שחיה מעבר לקו בניין צידי )מערבי( 
מ-4.00 מ' ל-1.00 מ'.לא יפחת מ-1 מ' מגבולות החלקה. 8. הקלה עבור עומק חדר מכונות מעבר 
לקו בנין אחורי )צפוני( מ-1.50 מ' ל-2.03 מ'. 9. הקלה עבור עומק בריכת שחייה מעבר לקו בנין 
לקו  מעבר  שחיה  לבריכת  קרקעית  שיפוע  עבור  הקלה   .10 מ'.  ל-1.80  מ'  מ-1.50  )צפוני(  אחורי 
בניין אחורי )צפוני( מ-5% ל-7%, כפוף באישור יועץ בטיחות. אין בשליחת הנוסח לפרסום כאמור 
כדי לחייב את המהנדס בדבר נכונות פרטי הבקשה להקלה או לשימוש החורג או כדי לחייב את 
הבקרה  במסגרת  לגופה  תיבדק  הבקשה  לבקשה.  התנגדות  תוגש  לא  אם  אף  לאשרם  הוועדה 
המרחבית. כל המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה ללא תשלום, במשרד הועדה 
 המקומית בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל, ובאתר ההנדסי של הועדה המקומית בכתובת:

רשאי  ההקלה,  מעניין  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו  הרואה  כל   .https://metar.complot.co.il
להגיש התנגדות לבקשה האמורה תוך 15 ימים מיום פרסומה של הודעה זו בעיתון. 

רומן זבורוב, מהנדס הוועדה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק"
בן-ציון גליס 9 פתח תקוה מיקוד 49277

 טל': 03-9302051-2-3 פקס: 03-9048569 
פרסום הקלה עפ"י הוראות סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965

ניתנת בזה הודעה כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "מצפה אפק" בקשה מבנה מגורים בן 
3 קומות מעל קומת קרקע מסחרית )סה"כ 6 יח"ד(. בתיק בניה מס' 220249200 בבקשת בניה מספר 
שם מבקש/ים: נתיבי דור חברה  כתובת: באר יעקב.  75821 גוש: 4041 חלקה: 309 מגרש: 201 ו'. 
לבנין ופיתוח. מהות הקלה: 1. הקלה בתכסית קומה אחרונה ל 95% מהקומה שמתחתיה במקום 80% 
עפ"י תבע. 2. בקשה להקלה בשטחים המגוננים ל-10% משטח המגרש )שמתוכם 5 חניות מחלחלות( 
מ' המותרים   17 מ' במקום   18.5 ל  בגובה המבנה  לתוספת  3. בקשה  בתבע.  במקום 25% המותרים 
בתבע. כל המעוניין, אם כבעל זכויות במקרקעין ואם מכל עניין אחר, במקרקעין בבניינים או בנכסים 
הנ"ל  המקומית  הועדה  במשרדי  הבניה  בבקשת  לעיין  יוכל  עליהם  להשפיע  עשויה  שהתכנית  הנ"ל, 
בשעות קבלת קהל, ולהגיש התנגדותו לתכנית תוך 15 יום מתאריך פרסום זה. ימי קבלת קהל הינם: 

א,ג,ה, בין השעות 8:00-12:00
חיים יפרח, יו"ר הועדה המקומית

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר אישור תוכנית שינוי למתאר מספר 414-0773770
אישור  בדבר   ,1965 תשכ"ה  והבניה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
רח/  - רחובות  שעריים  עלמין  בית  הרחבת   ,414-0773770 מספר,  למתאר  שינוי  תכנית 

מק/1000/ב/7. המהווה שינוי לתכניות הבאות: רח/1000/ב, רח/2000/ב/6, רח/מק/1000/ב/2, 
תמא/19. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשות מקומית: רחובות כתובות: רחוב: מס' 
בית: גבולות התכנית: חלקות: גוש: 3658 מחלקה: 443 עד: 443 שלם, גוש: 3658 מחלקה: 
445 עד: 445 שלם. מטרת התכנית: הרחבה בית עלמין קיים ושינוי קווי בניין. עיקרי הוראות 
עלמין  בית  הרחבת  ציבור,  לצרכי  תוקף  בת  בתכנית  שנקבעו  שטחים  הגדלת   .1 התכנית: 
קיים עפ"י סעיף בחוק 62)א(א3: הגדלת בית העלמין לכיוון מזרח. 2. שינוי קווי בניין עפ"י 
בניין  4 מטרים, בקו  5 מטרים במקום  ימני  צידי  בניין  כך שיהיו בקו  62)א(א4,  סעיף בחוק 
צידי שמאלי יהיה קו הבניין 0 במקום 4 מטרים. מהדורת הוראות: 27 מהדורת תשריט: 9. 
 8903 הפרסומים  ובילקוט   19/06/2020 ביום  בעתונים  פורסמה  התוכנית  הפקדת  על  הודעה 
המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התוכנית   .08/06/2020 בתאריך   6450 בעמוד, 
לתכנון ולבניה רחובות, רח' בילו 2, טל: 08-9392294 ומשרדי הוועדה המחוזית )כתובת הרצל 
ובשעות  בימים  ובנספחים  בתכנית  לעיין  רשאי  מעוניין  כל   .)08-9788444 טלפון:  רמלה   ,91

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
רחמים מלול - רה"ע ויו"ר ועדה מקומית

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה רחובות

מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה

בקשה למתן הקלה
התכנון  לחוק   150-146 לסעיפים  בהתאם 
הודעה  בזה  ניתנת  תשכ"ה-1965,  והבניה 
על:  בבניין  הקלה  למתן  בקשה  הוגשה  כי 
 3-4 מגורים  יעוד:   344 חלקה:   3700 גוש: 
בנין:  תיק  רחובות   8 הנוטר  כתובת:  קומות. 
101850000 בקשה מס': 20210013 כדלקמן: 
מהוראות  הקלה   .1 המבוקשת:  ההקלה 
בניה  שתתאפשר  כך  התב"ע  של  הבינוי 
קיימת  לבנייה  ובהתאם  מהבינוי  בשינוי 
יוכל  המעוניין  כל  מתחת.  בקומה  לשכן 
לעיין בתוכנית הבניין, ללא תשלום, במשרדי 
קניון  )מעל   2 בילו  רחוב  המקומית  הועדה 
 רחובות( קומה 5, בימי קבלת קהל: יום א' – 
 08:30-12:00 יום ג' – 16:00-18:30 יום ה' –

לתוכנית,  להגיש התנגדות  ניתן   08:30-12:00
תוך שבועיים מיום פרסום הודעה זו בעיתון. 

רחמים מלול, יו"ר הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה רחובות

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, בעניין תכנית 
לתשתית לאומית 71 ג - רכבת קלה בגוש דן – הקו הירוק – מקטע צפוני

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 11965 )להלן 
– החוק( כי ועדה המשנה להקלות של הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות 
לאומיות, בישיבתה מס' 04/2020 ב- 24 בפברואר 2020 )כ"ט בשבט התש"פ(, 
החליטה על פרסום בקשה להקלה מתכנית לתשתית לאומית, 71 ג – רכבת קלה 
בגוש דן – הקו הירוק – מקטע צפוני )להלן – התכנית(. מקום הבקשה: גשר 
שנדרשת  ג',   71 תת"ל  בתוואי  בתל-אביב,  שטרית  ברחוב  הממוקם  רגל  הולכי 
הריסתו ובנייתו מחדש כדי להתאימו לגובה הרכבת הקלה. מהות הבקשה: בקשה 
ג, הקובע מגבלה על גובה   71 4.1 )ד( מהוראות תת"ל  וגמישות מסעיף  להקלה 

הגשר. השטחים הכלולים בבקשה ומקומם: מחוז: תל-אביב.
מרחבי תכנון מקומיים: תל-אביב. רשימת הגושים, החלקות וחלקי החלקות 
עיריית  שיפוט  תחום  אביב-יפו,  תל  תכנון  מרחב  הבקשה:  בתחום  הכלולים 

תל אביב-יפו
חלקה גוש  

749 ,690   6636
73   6644

התאמה  אי  של  במקרה  כחול,  בקו  בתשריט  המסומנים  הגבולות  לפי  הכל 
בין רשימת הגושים והחלקות לבין המסומן בתשריט יגבר המסומן בתשריט.

המועד להגשת התנגדויות: כל בעלים או מחזיק בקרקע או בקרקע גובלת הסבור 
המשנה  לוועדת  התנגדות  להגיש  רשאי  הבקשה  מאישור  להיפגע  עלול  הוא  כי 
להקלות של הועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות בתוך 15 ימים 
מיום פרסום הודעה זו. הפניה לוועדת המשנה להקלות של הוועדה הארצית תלווה 
http:// :בנימוק וביסוס טיעונים ותעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת האינטרנט
ti-tashtiyot@iplan.gov.il או בכתב.  או בכתובת הדוא"ל:   iplan.gov.il/hasagot_vatal
יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר: כתובת מגורים, דואר אלקטרוני, טלפון ופקס.
אין צורך בצירוף תצהיר עו"ד. פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל.

ההתנגדויות תובאנה לדיון בפני ועדת המשנה להקלות של הועדה הארצית לתכנון 
ולבניה של תשתיות לאומיות. עיון במסמכי הבקשה: ניתן לעיין במסמכי הבקשה 

ע"י סריקת הברקוד בהודעה זו או באתר האינטרנט של מינהל התכנון בכתובת:
כן, עותק שלם של מסמכי הבקשה נמצא במזכירות  https://bit.ly/3aFkp5W כמו 
המחוזית  הועדה  במשרדי  לאומיות;  תשתיות  של  ובניה  לתכנון  הארצית  הועדה 
לתכנון ולבניה תל-אביב; ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל-אביב, כל 
בימים  להלן,  הרשומות  הועדות  במשרדי  הבקשה  במסמכי  לעיין  רשאי  המעוניין 

ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
1. הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות כתובת: בית השנהב, 
בניין C קומה 7, רח' בית הדפוס 12, גבעת שאול, ירושלים טלפון: 074-7578208 

    . ti-thashtiyot@iplan.gov.il :כתובת מייל
2. הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב כתובת: דרך מנחם בגין 125 

hanitsh@iplan.gov.il :ת"א קומה 13 טלפון: 03-7632580 כתובת אימייל
3. הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו כתובת: פילון 5 קומת קרקע, 
כניסה A )ירוקה(, חדר 100, תל אביב-יפו טלפון: 03-7247777, שלוחה 2 כתובת 

rishuib@mail.tel-aviv.gov.il :אימייל
מרדכי כהן, יו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות

12 באוקטובר 2020 כ"ד בתשרי תשפ"א          1 סח' התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ב, עמ' 157.

 
 דרום חוף השרון -הודעה בדבר כוונה לקבוע תחום מוגן

להגנת הסביבה להורות בצו על קביעת השטח  נמסרת בזה הודעה בדבר כוונת השרה
ב לחוק גנים לאומיים, 36שיפורט להלן כתחום מוגן וזאת מכוח סמכותה לפי סעיף 

 .1998 -שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח
  התחום המוגן:מטרת קביעת 

השטח מיועד לגן לאומי בתכניות שונות. קביעת השטח כתחום המוגן נועדה למנוע 
  תנועת כלי רכב בתחומו ובכך להגן על ערכי טבע ונוף המתקיימים בו.

 תיאור השטח המיועד לתחום מוגן:  
השטח נמצא על מצוק כורכר בדרום חוף השרון, מדרום לגן לאומי חוף השרון ומדרום 

 כולל גושים וחלקות רישום קרקע אלה:ישוב ארסוף ולי
, 226-229, 204-220, 188, 184, 180, 102-108, 70-99, 67, 66, 45-59חלקות  -6679גוש .1

וחלקי  383-392 -ו 296, 295, 292, 290, 289, 287, 281, 280, 277, 267-274, 236-256
, 193, 191, 189, 185, 181, 174, 172, 101, 100, 68, 63-65, 60, 39, 32, 29, 3חלקות 

 ;382 -ו 298-301, 291, 288, 282-286, 279, 276, 230-235, 200, 199, 197, 195
, 17, 12 וחלקי חלקות 240 -ו 87, 86, 73-82, 66-71, 28-43, 22-26חלקות  -6680גוש .2

 .344 -ו 241, 88-90, 83-85, 72, 65, 64, 45, 44, 27
 לתחום מוגן מסומן בירוק במפה שבטיוטת הצו.השטח המיועד 

. את ההערות יש 05/02/2021כל המעוניין רשאי להגיש הערות לצו וזאת עד ליום 
 להגיש בדואר אלקטרוני לכתובות הבאות:

LioraO@sviva.gov.il 
a@npa.org.ilnirit 

 /https://www.parks.org.il/new/tzavimאת טיוטת הצו ניתן לראות בכתובת:  
 
 

  

 שיטה מלבינה ישרש -הודעה בדבר כוונה לקבוע תחום מוגן
נמסרת בזה הודעה בדבר כוונת השרה להגנת הסביבה להורות בצו על קביעת השטח 

ב לחוק גנים לאומיים, 36שיפורט להלן כתחום מוגן וזאת מכוח סמכותה לפי סעיף 
 .1998 -שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

 מטרת קביעת התחום המוגן:
השטח מיועד לשמורת טבע בתכניות שונות. קביעת השטח כתחום המוגן נועדה למנוע 

  תנועת כלי רכב בתחומו ובכך להגן על ערכי טבע ונוף המתקיימים בו.
 תיאור השטח המיועד לתחום מוגן:  

ן כביש השטח נמצא במזרח רחובות, באזור שבין בית הקברות של העיר רחובות לבי
 ,40מספר 

 כולל גושים וחלקות רישום קרקע אלה:ו
 ;35 -ו 34, 33, 31, 30, 22, 20, 9, 8, 5חלקי חלקות  -3689גוש .1
 .4חלקי חלקה  -4361גוש .2

 השטח המיועד לתחום מוגן מסומן בירוק במפה שבטיוטת הצו.
. את ההערות יש 05/02/2021ו וזאת עד ליום כל המעוניין רשאי להגיש הערות לצ

 להגיש בדואר אלקטרוני לכתובות הבאות:
LioraO@sviva.gov.il 

nirita@npa.org.il 
 /https://www.parks.org.il/new/tzavimאת טיוטת הצו ניתן לראות בכתובת:  

 גבעות הכורכר בנס ציונה -הודעה בדבר כוונה לקבוע תחום מוגן
נמסרת בזה הודעה בדבר כוונת השרה להגנת הסביבה להורות בצו על קביעת השטח 

ב לחוק גנים לאומיים, 36שיפורט להלן כתחום מוגן וזאת מכוח סמכותה לפי סעיף 
 .1998 -שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח

 ת קביעת התחום המוגן:מטר
השטח מיועד לגן לאומי בתכניות שונות. קביעת השטח כתחום המוגן נועדה למנוע 

  תנועת כלי רכב בתחומו ובכך להגן על ערכי טבע ונוף המתקיימים בו.
 תיאור השטח המיועד לתחום מוגן:  

ולל כהשטח נמצא במישור החוף הדרומי, ממערב לנס ציונה ומזרחית ליישוב אירוס ו
 גושים וחלקות רישום קרקע אלה:

 ;35חלקה  -3638גוש .1
, 20-26וחלקי חלקות   220 -ו 214, 119-204, 42-117, 14, 13, 8, 7חלקות  -3639גוש .2

 ;219 -ו 218, 216, 215, 207, 205
 ;17 -ו 16, 10-14, 6, 5, 1וחלקי חלקות    9 -ו 7, 2-4חלקות  -3640גוש .3
 ;10 -ו 8חלקות  -3847גוש .4
 .228 -ו 60חלקות  -5102גוש .5

 השטח המיועד לתחום מוגן מסומן בירוק במפה שבטיוטת הצו.
. את ההערות יש 05/02/2021כל המעוניין רשאי להגיש הערות לצו וזאת עד ליום 

 להגיש בדואר אלקטרוני לכתובות הבאות:
LioraO@sviva.gov.il 

nirita@npa.org.il 
 /https://www.parks.org.il/new/tzavimאת טיוטת הצו ניתן לראות בכתובת:  

 
 
 

 לתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים 27קרית אתא הודעה לפי סעיף 
 38תמ"א  -בפני רעידות אדמה 

לתכנית הנ"ל, כי לוועדה לתכנון ולבנייה קרית אתא,  27נמסרת בזה הודעה, בתאם לסעיף 
למתן היתר בנייה גוש:  .סלם יעקב י.א. השקעות ונכסים בע"מידי: ה"ה -הוגשה בקשה על

אתא.  -קרית 20200268מס' בקשה: . קרית אתא 5פינסקר ברחוב  115חלקה:   11012
 5. תוספת קומה אחת מבוקשות 2. 38תוספת זכויות בהתאם לתמא . 1: הבקשה כוללת
הקלות מ.  14מ במקום  17.35. גובה המבנה 4יח"ד.   9. תוספת 3קומות.  4קומות במקום 
. מרווח 2מ.   4.0ום קמ במ 3.6צידיים  . מרווחים1 לחוק התכנון והבנייה 149בהתאם לסעיף 

עבור  5במקום  מ 0. מרווח קדמי 4יח"ד.   2. תוספת 3עבור מרפסות קונזוליות.  40%קדמי 
. שתי כניסות 6מ עבור מבנה אשפה וגז.  4.0מ במקום  3.9. מרווח צידי 5 מבנה אשפה וגז.

אין  מ בליטה בקיר אטום. 4.0במקום  מ 3.2. מרווח צידי 7לחלקה במקום כניסה אחת. 
בפרסום כאמור כדי לאשר התאמת הבקשה לחוק התכנון והבניה ולתקנות מכוחו ואין 

אפשר לעיין בבקשה בפרסום כדי לאשר התאמת המבוקש למדיניות הוועדה המקומית. 
. 16:00-18:00, 08:00-12:00 במשרד מהנדס העיר, במדור רישוי, בימי קבלת קהל. יום שני:

  www.kiryat-ata.org.il: ובאתר האינטרנט. 08:00-12:00יום חמישי:  08:00-12:00יום רביעי: 
יום מתאריך פרסום הודעה זו, למשרד מהנדס  15כל בעל עניין רשאי להעיר את הערותיו, תוך 

 אתא.-קרית 1אתא ת.ד -העיר, עיריית קרית
 יעקב פרץ ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית

 

מכרזים / הודעות לציבור

תן למודעות שלך
לפגוש את החשיפה שלנו!

צור קשר:     058-6556069
03-7642018

 YarivR@israelhayom.co.il

לפרסום מודעות 
משפחתיות

צרו קשר: 03-7642584 
evel@israelhayom.co.il

תן למודעות שלך
לפגוש את החשיפה שלנו!

צור קשר:     058-6556069
03-7642018

 YarivR@israelhayom.co.il


