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לוח דרושים, מכרזים והודעות לציבור 16.06.2020      חוקי תכנון ובניה 16.06.2020     

ולבניה  לתכנון  המקומית  הודעה 
עירון – ואדי עארה  הנדון: הודעה 
לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 
בקשה  הגשת  על  הודעה  תשכ"ה 
להיתר בניה ניתנת בזה הודעה כי 
לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה 
בניה  להיתר  בקשה  עירון  ולבניה 
חלקה   20315 גוש  להלן:  כמפורט 
18  בקשה להיתר מס': 20191300 
חאלד  אגבאריה  המבקש:  פרטי 
ההודעה  הבקשה:  מהות  מוסטפא 
כל  -36ב'  לתקנה  בהתאם  הינה 
בעל זכות בנכס הנ"ל רשאי להגיש 
מנימוקים  לבקשה,  התנגדות 
מתאריך  יום   15 תוך  תכנוניים, 

פרסום הודעה זו.
עו"ד מוחמד אגבאריה יו"ר הועדה 

גבעות אלונים גוש 10286 חלקה 19

אלונים  גבעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
והבנייה  התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו   1965 תשכ"ה 
אלונים  גבעות  ולבניה  לתכנון  המקומית  לועדה 
בקשה למתן היתר בניה לבנין חדש מקומת עמודים 
מעל,  קומות  ושתי  הכביש  למפלס  מתחת  סגורה 
וקיר מותך קיים.   גדר  רישוי  יחידות מגורים-  שתי 
   10286 גוש:  וחלקות:  גושים  שפרעם  בכתובת: 
חלקה : 19 מגרש:  111 יעוד : אזור מגורים א תיק 
בנין: 28600190111 מספר בקשה: 20200003 ע"י : 
הבאות:  ההקלות  את  כוללת  הבקשה  יוסף  פסיסי 
 5.73 דרומי  מצד  למותר  מעל  תומך  קיר  גבוה   1-
גבוה קיר תומך מעל למותר   2- מ'    1.5 מ' במקום 
קיר  גבוה   3- מ'    1.5 במקום  מ'   2.80 מערבי  מצד 
 1.5 במקום  מ'   4.80 צפוני  מצד  למותר  מעל  תומך 
מזרחי  מצד  למותר  מעל  תומך  קיר  גבוה   4- מ'  
או  נפגע  עצמו  הרואה  כל  מ'   1.5 במקום  מ'   2.28
להגיש  רשאי  הקלה,  אישור  ידי  על  להיפגע  עלול 
התנגדות בכתב לבקשה האמורה לועדה המקומית 
שפרעם   ,505 ת.ד.  אלונים"  "גבעות  ובניה  לתכנון 
בעיתון.  זו  הודעה  של  פרסומה  מיום  שבועיים  תוך 
בקשת ההקלה על אחריות עורך הבקשה והמבקש 
לאשר  הוועדה  של  התחייבות  בזה  לראות  ואין   ,

את הבקשה
עורסאן יאסין יו"ר הועדה המקומית "גבעות אלונים"

הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים הודעה 
לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965 הרינו 
לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים 
ולבניה גבעות אלונים בקשה למתן היתר בניה לבנין 
הכביש  למפלס  מתחת  סגורה  עמודים  מקומת  חדש 
ושתי קומות מעל, שתי יחידות מגורים- רישוי גדר וקיר 
גוש:  וחלקות:  גושים  שפרעם  בכתובת:  קיים.   מותך 
: 19 מגרש:  111 יעוד : אזור מגורים  10286   חלקה 
א תיק בנין: 28600190111 מספר בקשה: 20200003 
ע"י : פסיסי יוסף הבקשה כוללת את ההקלות הבאות: 
מ'   5.73 דרומי  מצד  למותר  מעל  תומך  קיר  גבוה   1-
במקום 1.5 מ'  -2 גבוה קיר תומך מעל למותר מצד 
מערבי 2.80 מ' במקום 1.5 מ'  -3 גבוה קיר תומך מעל 
למותר מצד צפוני 4.80 מ' במקום 1.5 מ'  -4 גבוה קיר 
תומך מעל למותר מצד מזרחי 2.28 מ' במקום 1.5 מ' 
כל הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע על ידי אישור 
הקלה, רשאי להגיש התנגדות בכתב לבקשה האמורה 
ת.ד.  אלונים"  "גבעות  ובניה  לתכנון  המקומית  לועדה 
505, שפרעם תוך שבועיים מיום פרסומה של הודעה 
הבקשה  עורך  אחריות  על  ההקלה  בקשת  בעיתון.  זו 
הוועדה  של  התחייבות  בזה  לראות  ואין   , והמבקש 

לאשר את הבקשה
עורסאן יאסין יו"ר הועדה המקומית "גבעות אלונים"

רוחב 1 טור על 1.5"

הועדה המקומית לתכנון ולבניה
“לב הגליל”

חוק התכנון והבניה תשכ”ה-1965
מרחב תכנון ועדה מקומית “לב הגליל” – סכנין
לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה  בזה  נמסרת 
במשרדי  כי  תשכ”ה-1965,  והבניה  התכנון 
הגליל”  “לב  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
הקלה/שימוש  לקבלת  בקשה  הוגשה  בסכנין, 
ע”י:    20200250 בניה מס’:  בבניה בתיק  חורג, 
מוחמד אטראד  בגוש: 19315 , חלקה: 120, 124   
מגרש: 900/3  בישוב: סכנין מהות ההקלה: 1- 
הקלה בשטח עיקרי בק”א 31.8% במקום 30% 
כפי שמותר בתקנון ג/ 9169 מאושר. 2- הקלה 
מפלס  מעל  עיקרי  בשטח  בניה  אחוזי  בניוד 
הכניסה אל מתחת למפלס הכניסה לפי תכנית 
להגיש  רשאי  המעוניין,  מאושר. כל   9169 ג/ 
התנגדות תוך 14 יום מסיום פרסום הודעה זו, 
למשרדי הועדה המקומית לפי הכתובת: הועדה 
“לב הגליל”, ת.ד. 80,  ולבניה  המקומית לתכנון 

סכנין- 20173.
בכבוד רב ד”ר חאתם דאוד , יו”ר הועדה

הועדה המקומית לתכנון ובניה
עיריית בני ברק הודעה על פי סעיף 149

לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
בתכנית  זו  לועדה  בקשה  הגיש/ו  יפה  יפרח 
***רישוי  בקשה:  מהות   201900302 מספר: 
אגף(  )השלמת  ממ"ד   + בניה  תוספת  זמין 
קומות  שלש  בן  קיים  בבניין  בקומה  לדירה 
בני   22 בכתובת: ברחוב קובלסקי  על עמודים. 
ברק גוש:6195  חלקה: 720 ביעוד: מגורים ב-% 
הקלה  הבאות:  בהקלות   .105 מותרים%  בניה 
בקו בנין בצד מערב ב- 3.5 מ' דהיינו קו בניין 
מ' לצורך תוספת ממ"ד.   3.5 מ' במקום   0 יהיה 
החלות  105/ב,  לתכנית/יות  בהתאם  שלא  וזה 
)2ב' ישן(  )ב(  הודעה בהתאם לתקנות 36  במקום.  
לתקנון התכנון והבניה )רישוי בניה(, תשע"ו – 2016. 
ללא מתן הודעה לזכאי לקבל הודעה לפי סעיף 
36 )ב(, נוכח העדר מענו של הזכאי. כל המעוניין 
הועדה  במשרדי  האמורה  בבקשה  לעיין  יכול 
קבלת  בשעות  ברק.  בני  בעירית  המקומית 
לועדה  מנומקת  התנגדות  להגיש  ורשאי  קהל 
קבלת  זה.  פרסום  מיום  יום   14 תוך  המקומית 
ג' ה' בין השעות 13:00 - 10:00. קהל: ימים א', 

יום ג' בין השעות 17:00 - 15:30. 
אברהם רובינשטיין

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק 

חוק  הגליל"  "לב  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
ועדה  תכנון  מרחב  תשכ"ה-1965  והבניה  התכנון 
הודעה  בזה  נמסרת  סכנין   – הגליל"  "לב  מקומית 
והבניה תשכ"ה-1965,  לחוק התכנון   149 לפי סעיף 
"לב  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי 
הקלה/ לקבלת  בקשה  הוגשה  בסכנין,  הגליל" 
שימוש חורג, בבניה בתיק בניה מס': 20190862 ע"י: 
 15/7 15, מגרש:  , חלקה:  בגוש: 19271  גואד  חמזה 
בתכסית  הקלה   -1 ההקלה:  מהות  סכנין  בישוב: 
בהתאם   שמותר  כפי   36% במקום   36.56% א  קומה 
אחוזי  בניוד  הקלה   -2 מאושרת.   9623 ג/  לתכנית 
במקום   14.1% מרתף  בקומת  שירות  בשטחי  בניה 
6%  כפי שמותר בהתאם  לתכנית ג/ 9623 מאושרת. 
ושירות  עיקרי  בשטח  בניה  אחוזי  בניוד  הקלה   -3
הכניסה  למפלס  מתחת  אל  הכניסה  מפלס  מעל 
 .1 ג/ 9623 מאושרת.  כפי שמותר בהתאם  לתכנית 
מ'   3 במקום  מ'   2.70 כ-  ומערבי  מזרחי  בקו  הקלה 
 -4 מאושרת.  ג/9623  לתכנית  בהתאם  שמותר  כפי 
מ' כפי שמותר   3 מ' במקום   4 כ  הקלה בקיר תומך 
כל המעוניין, רשאי  ניכרת  בהתאם לתקנות סטייה 
יום מסיום פרסום הודעה   14 תוך  להגיש התנגדות 
הועדה  הכתובת:  לפי  המקומית  הועדה  למשרדי  זו, 
 ,80 ת.ד.  הגליל",  "לב  ולבניה  לתכנון  המקומית 

סכנין- 20173.
בכבוד רב ד"ר חאתם דאוד , יו"ר הועדה

לפי  הודעה  משגב  אזורית  מועצה 
( לתקנות התכנון   )3( 2ב'   ( ב'   36 סעיף 
ואגרות(  תנאיו  להיתר,  )בקשה  והבניה 
התש"ל – 1970 נמסרת בזאת הודעה כי 
הגיש    315799858 ת.ז.  טאלב  חוסיין 
מבקש     20200043 מס'  להיתר  בקשה 
חד  מגורים  בית   – חדשה  בניה  לבנות: 
משפחתי בגוש 19231 חלקה 140 מגרש 
137 בישוב ערב נעים  כל הטוען לזכויות 
במקרקעין הנ"ל ומתנגד לבקשה יודיע 
יום   15 בתוך  התנגדותו  על  בכתב 
ממועד פרסום הודעה זו. כתב התנגדות 
ישלח למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
משגב  ד.נ.  תרדיון,  א.ת.  משגב:  ובניה 
מהבקשה  העתק  בזה  מצורף   20179

שהוגשה.
 לאוניד מליקין מהנדס הועדה

"לב  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
הגליל" הודעה לפי תקנה 36 )ד( לתקנות 
התכנון והבניה )בקשה להיתר , תאנים 
החתום  אני   1970 התש"ל-   ) ואגרות 
  036639243 ת.ז.  נסאר  ראמי  מטה 
  20200022 בקשה:  מס'  עראבה  מכפר  
לבנות:    מבקש  אני  כי  בזאת  מודיע 
בגוש : 21180, חלקה : 26, 30, 56   כל מי 
שטוען לזכויות במקרקעין הנ"ל ומתנגד 
התנגדויותיו  על  בכתב  יודיע  לבקשתי 
זו.  יום ממועד פרסום הודעה   15 בתוך 
הועדה  למשרדי  ישלח  ההתנגדות  כתב 
הגליל  לב  ולבניה  לתכנון  המקומית 
. מאשר הפרסום  ת.ד. 80 סכנין 30810 

מטעם הועדה
רניין  קאסם

ממלאת מקום  מהנדס הועדה

:Y                                   :X

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965
מחוז: ירושלים, מרחב תכנון מקומי: ירושלים

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת 
מס': 101-0465690

שם התכנית: הרחבת בית בן 2 יח"ד קיימות 
ברח' גדעון האווזנר 25 בית וגן י-ם

גרסת התכנית: הוראות - 13 תשריט - 7
והבניה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
ברמה  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   ,1965  - התשכ"ה 
מפורטת מס': 101-0465690. איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה.

או  היתרים  להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  התרי 
הרשאות. המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס החלפה מספר 
5166/ב  כפיפות   2675 החלפה   62 החלפה  2675/א  התכנית 
כפיפות מק/5022/א. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: 
מורדות   25 האווזנר  גדעון  רח'   .25 גדעון  האוזנר  רחוב:  ירושלים 
חלקות   30195 גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים  ירושלים.  וגן,  בית 

במלואן: 225. קואורדינטה     218251 קואורדינטה      629685
מטרת התכנית: הרחבות לבית בן שתי יח"ד קיימות.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד מגורים מאזור מגורים 5 לאזור מגורים ב'.    .1

קביעת בינויים הבאים בשטח:    .2
קביעת בינוי להרחבות יח"ד קיימות לפי פירוט הבא: א.  

קומת מרתף, 3.60-, קומת קרקע 0.00 -/+, קומה א' 3.12+,   
קומה ב' 6.24+ וקומה ג' 9.36+.  

קביעת בינוי לתוספות בנייה בקומת מרתף, קומת קרקע, קומה א',  ב.  
קומה ב', וקומה ג'. לשם הגדלת שטחי הבנייה למגורים.  

קביעת שטחי הבניה המרבים.  .4
שינוי קווי בניין וקביעת קווי בניין חדשים.  .5

קביעת תנאים למתן היתר בנייה.  .6
קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית.   .7

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 27/09/2019 
בתאריך   ,14550 עמוד  התשעט,   ,8426 הפרסומים  ובילקוט 
05/09/2019. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון לבניה מחוז ירושלים, שלומציון 1 ירושלים 9100701 טלפון: 
074-7697100. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה ירושלים, 
ככר ספרא 1 ירושלים טלפון: 02-6296811, וכל המעוניין רשאי לעיין 
ובאתר  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בה 

.www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון
עמיר שקד יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

המועצה המקומית עומר
הועדה המקומית לתכנון ולבניה

בזה  ניתנת   ,1965  – תשכ"ה  והבניה,  התכנון  לחוק   149 לסעיף  בהתאם 
הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה עומר, על ידי: לוי חיים 
עומר   11 הזית  כתובת:   46 חלקה:   38565 בגוש:  להקלות:  בקשה  ופנינה 
צדדי  בניין  בקו  הקלה   21/100/02/14- לתוכנית  הקלה  כוללת:  הבקשה 
בהם,  המחזיק  או  קרקע  בעל  מ'   2.70 ל  מ'   3.00 מ   10% עיקרי  למבנה 
לעיין בבקשה אמורה במשרדי  יכול  להיפגע מאישור הבקשה  עלול  אשר 
הועדה, במידה ויש לו התנגדות לאישור הבקשה הנ"ל רשאי להגיש לוועדה 
טלפון  מספר  המדויקת,  כתובתו  את  ולציין  בכתב  מנומקת  התנגדות 
זו  הודעה  פרסום  ממועד  יום   14 במשך  תתקבלנה  ההתנגדות  ודוא"ל. 
ותובאנה לדיון בפני הועדה. ניתן לעיין בבקשה האמורה במשרדי הועדה 
– מחלקה ההנדסה – מועצה מקומית עומר, במרכז המסחרי, בימים: א', ה' – 
בין השעות 08:30-12:00 לפנה"צ וביום ג' בין השעות: 16:30 - 18:00 אחה"צ.
פיני בדש חתימת יו"ר ועדה מקומית עומר

- 1965  מרחב תכנון מקומי "מבוא  , התשכ"ה  והבניה  חוק התכנון 
העמקים"  הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הוועדה המקומית 
מספר 257-0803528  נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק 
המקומית  הוועדה  במשרדי   כי   ,1965  - תשכ"ה  והבניה,  התכנון 
לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים",  "מבוא  ובניה  לתכנון 
ובניה  מחוז צפון מופקדת תכנית בסמכות הוועדה המקומית מספר 
שינוי  המהווה   16  - הוראות   10  - תשריט  גרסה:   257-0803528
לתכניות הבאות:  ג/7609 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: 
גוש:   162 חלקה:    16935 גוש:  לתכנית:  חלקות   / גושים  מאהל   עין 
התכנית:  הוראות  עיקרי   178  ,  161  ,138  ,131 חלקות:  חלקי   16935
קירות  גובה  דרך התרת  וחלוקה בהסכמת הבעלים הרחבת  איחוד 
תומכים עד 7.50 מ' ללא דירוג  שינוי בקווי בניין כל המעונין רשאי 
לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל 
של  האינטרנט  באתר  וכן   .WWW.MAVO.CO.IL הוועדה  באתר  או 
או  בבנין  בקרקע,  מעונין  כל   .WWW.IPLAN.GOV.IL התכנון  מנהל 
כל  וכן  התכנית  ע"י  נפגע  עצמו  את  הרואה  אחר  תכנוני  פרט  בכל 
הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים 
בעתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד 
למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה "מבוא העמקים"  כתובת: 
רח' ציפורן 5, נוף הגליל טלפון: 04-6468585 העתק ההתנגדות יומצא 
נוף  יצחק  רח' מעלה  כתובת:  צפון  הוועדה המחוזית, מחוז  למשרדי 
התנגדות  לחוק  103)א(  לסעיף  בהתאם  טל':074-7697474.  הגליל, 
בפרוט  בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא  תדון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
נוהל בהתנגדויות( תשמ"ט  ובהתאם לתקנות התכנון והבניה )סדרי 

 .1989 -
חסין פארס יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה "מבוא העמקים"  


