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צילום: דוד אביאור ואלבום היחידה

יונתן בן אברהם
תכשירי איפור, לבנים מכל הסוגים ואפילו 
גלולות נגד היריון, נמצאים ברשימה שהגיש 
הבעל במסגרת חלוקת הרכוש המשותף לפני 

הגירושין.
בני זוג ממרכז הארץ, הנשואים כבר למעלה 
מעשור, החליטו להיפרד, אחרי שהבעל גילה 
כי לרעייתו יש מאהב כבר שלוש שנים. האישה 
מורה ונגנית בתזמורת התאהבה בחבר לעבודה 
נגן חצוצרה ויחד קיימו קשר רצוף שנמשך 
כשלוש שנים. הבעל ששכר בלש פרטי בעלות  
עשרות אלפי שקלים, גילה כי רעייתו נהגה 
להוציא אלפי שקלים על תלבושת תחתונה, 

איפור ובעיקר על גלולות נגד היריון.

נפרדה  שהאישה  אחרי  התפוצץ,  הרומן 
מחברה לתזמורת והתאהבה במנהל הבמה.  
החצוצרן הנבגד חשף בפני הבעל את סיפור 
הרומן שלו עם אשתו. האישה באמצעות עורכת 
הדין שרין סולן טענה בין היתר כי הרומן בינה 
לבין נגן התזמורת היה משהו זניח שנמשך 
אומנם כמה שנים, אבל קשר אמיתי לדבריה 
לא היה. לדבריה, אין לה כיום שום רומן אחר. 
יותר מזה היא מכחישה כי הוציאה עשרות אלפי 

שקלים כדי להרשים את החצוצרן.
הבעל שחשב כל השנים כי אשתו מבלה עד 
השעות הקטנות של הלילה בעבודה מתישה ולא 
מתגמלת במיוחד, לא ידע לספוג את עלבנו. 
הוא הגיש לבית הדין הרבני רשימה של דברים 
שרכשה אשתו ואותם הוא מבקש לקזז מחלקה 

של האישה ברכוש המשותף. בין היתר מופיעים 
ברשימה עשרות פריטי הלבשה תחתונה שקנתה 
האישה, לטענת הבעל, כדי להרשים את המאהב. 
ברשימה הוסיףהבעל עלויות גלולות נגד היריון 

שערכן נאמד בכמה מאות שקלים בלבד.
עו"ד סולן טוענת כי לבעל היה את הכסף 
להוציא עשרות אלפי שקלים על חברת חקירות 
אבל הוא לא מהסס לדרוש החזר עבור הגלולות 
נגד היריון שעלות חפיסה היא כמה עשרות 
כי  היתר  בין  עוד  טוענת  האישה  שקלים. 
הגלולות נרכשו מטעמי בריאות והתחתונים 

והחזיות נרכשו לשימוש שיגרתי. 
ביה"ד יידרש לעשות את החישוב וימסור 
את החלטתו לשני הצדדים כדי שאלה יתנו 

הסכמתם לפני מתן הגט ותשלום הכתובה. 

משפט

הקרב על הגלולות 

גו'ש ארונסון
משפחה היא דבר חשוב בחיים ומשפחה גדולה 

כמו שלי (14 אחים) היא בכלל דבר נהדר.
לאבא שלי, שנולד באמסטרדם, יש אח בהולנד 
ואחות בארץ, רבקה טוקר. אני זוכר איך כילד 
הייתי מגיע אליה ותמיד היה לה משהו טעים 
לתת לי. גם כיום אני יודע שבכל מה שאצטרך 
תמיד תהיה לי דלת פתוחה אליה. ולא רק לי יש 
אוזן קשבת אצלה, גם ילדים שיש להם בעיות 

למידה יכולים להיעזר בה.
"כשהייתי ילדה היה לי קושי גדול במתמטיקה 
ועדיין יש לי בעיות בחשבון", מספרת לי הדודה, 
שהיא חוקרת ומאבחנת וכתבה ספרים בנושא. 
"תמיד היו שמים אותי בסוף של הכיתה והתייחסו 
אליי כאל ילדה עצלנית. אפשר להגיד שלא 
הייתי ממש פופולרית בבית הספר וזה היה מתכון 

לצרות".
תסבירי.

"הרבה מורים נוטים לשפוט ילדים שמתקשים 
בלימודים ולהדביק להם סטיגמה. ברגע שמתייגים 

ילד זה גורם לו לבעיות חברתיות". 

אני יכול להזדהות עם מה 
שהדודה שלי אומרת כי גם 

לי היו בעיות חברתיות בבית 
הספר. ילדים הרביצו לי וצחקו עליי 

כי הייתי שונה. אין כמעט יום שלא חזרתי הביתה 
בדמעות ואמרתי להורים שאני לא רוצה לחזור 

לבית הספר. 
לא רק הילדים התעללו בי, גם המורים. היה רב 
בבית הספר שכל בוקר היה מוציא אותי מהכיתה, 
בלי סיבה. כל השיעור, בזמן שילדים אחרים למדו, 
אני הייתי מסתובב בחוץ, רק בגלל שהרב לא אהב 
אותי. רב אחר לא אהב את העובדה שאכלתי יותר 

מדי ממתקים והוא היה מחרים לי אותם. 
בגלל כל מה שעברתי אני משתדל היום לעזור 
לאנשים אחרים שסובלים מבעיות בלימודים 
או שמתייחסים אליהם בצורה לא טובה בגלל 
שהם שונים. ב-8 בפברואר אני מוציא מוסף 
חדש שאני עורך אותו. הפעם על אנשים עם 
שאוהבים  אנשים  כמוני.   - מיוחדים  צרכים 
את המדינה הזו ותורמים לה בדרכם – כמוני. 
לכתבות,  נושאים  לי  להציע  מוזמנים  אתם 
נוסף.  ואולי אפילו נושא למוסף  מרואיינים, 

ג'וש והדודה
צילום: פרטי

*ט.ל.ח. *ללא התחייבות *ללקוחות חדשים בלבד *מעריב סופהשבוע בלבד

חודש מתנה!*
*2428

עיתון אחד, מגוון דעותעיתון אחד, מגוון דעות

אל תסתפקו בדעה אחת!

 עיתון שני אומר:
"המלך הוא ערום"

עיתון אחד אומר:
"ביבי הוא מלך"

אין כמו המשפחה

הו, מיי ג'וש

הספר איתותים של זאטוטים
צילום: פרטי
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"כל אחד שמע וקרא על החוק למניעת הטרדה 
מינית במקום העבודה. אבל מי שמע או קרא 
על חוק האוסר על התעמרות בעבודה?" שואל 
עורך הדין החיפאי, סאמי אבו ורדה, מומחה 

לדיני נזיקין , עבודה וביטוח לאומי.
"לא שמעתם כי עדיין אין בישראל חוק כזה, 
למרות שהצעת חוק בנושא כבר אושרה בקריאה 
טרומית בכנסת לפני שלוש שנים ומאז היא 
תקועה שם" מציין עו"ד  ומדגיש כי בתי הדין 
לעבודה עסוקים בסוגיה ונותנים פיצוי לעובדים 

שעברו התעמרות בעבודה.
לדבריו, חלה באחרונה עליה משמעותית 
במודעות לנושא שמקיף עובדים רבים. אם 
כי עדיין קיימת בעיה שעובדים אינם מוכנים 
לחשוף את בעיותיהם, בין אם בעקבות מבוכה, 
חוסר מודעות או במקרים חמורים יותר מפחד 

מפני מפיטורים. 
התעמרת בעבודה היא יחס משפיל לעובד, 
צעקות וגערות. האשמות שווא, הערות אישיות, 
הטלת משימות פוגעניות מצד האחראי הישיר או 
המנהל הכללי ואז נוצרות סיטואציות לא נעימות 
ופוגעניות עד כדי מצב שבו "סביבת העבודה 

הופכת לבלתי ידידותית לעובד".

אשם תורם
כמעט כל נהג חווה אי פעם תאונה של נזק 
בלבד. אם חשבתם שתקבלו את מלוא הנזקים 
שנגרמו לכם מחברת הביטוח של הרכב הפוגע, 
כדאי שתקראו את התביעה שהוגשה לבית משפט 
השלום בקריות נגד חברת הביטוח "שומרה" 

בעקבות תאונת דרכים של נזק בלבד.
התביעה הוגשה באמצעות עו"ד סאמי אבו ורדה 
מחיפה ובה  נכתב שתושבת אזור הצפון, נהגה 
לפני כשנה ברכבה "ועמדה בעצירה מוחלטת 
על מנת ליתן זכות קדימה לרכבים העוברים, 
לפתע הגיח הרכב הפוגע במהירות, ופגע ברכב 
התובעת לאורך צידו הימני". כתוצאה מכך נפגע 

הרכב של האישה.
הרכב נבדק על ידי  שמאי מוסמך, שקבע כי 
"הנזק  שנגרם לרכב הינו בסך של 24,606 שקל, 
בתוספת ירידת ערך 2,600 שקל. חוות דעתו של 

השמאי שצורפה לתביעה  עלתה  1,950 שקל.
התביעה טוענת  כי הנהג פגע ברכב התובעת 
כשהייתה בעצירה מוחלטת, סטה לעבר רכבה 

ולא בלם במועד כדי למנוע את התאונה.
חברת הביטוח שומרה שביטחה את רכבו של 
הנהג הפוגע הכירה באחריות הנהג לפגיעה אבל 

שילמה לתובעת רק חלק מהנזק בסך  17,574 
שקל בלבד, כשהיא מפחיתה מערך הנזק בטענה 
של "רשלנות תורמת". לדברי עו"ד סאמי אבו 
ורדה אין כל הצדקה לטענה זו בהתחשב בנסיבות 

התאונה.
 במכתב ששלחה חברת הביטוח נאמר כי  היא 
מקזזת סכום של 7,532 שקל בגין אשם תורם 
בשיעור של 30%,"  כמו כן, לא שילמה חברת 
הביטוח  את סכום ירידת הערך שקבע השמאי 
הנהגת  לכן, תובעת עתה  מטעם התובעת.  

שרכבה נפגע סך כולל של 11,582 שקל .

יום הולדת עצוב
תושבת אזור חיפה, בתחילת שנות ה-50 
לחייה, לא שיערה כי את מסיבת יום ההולדת 
אליה הוזמנה, תסיים בבית החולים רמב"ם , לשם 

הועברה לאחר שהחליקה ונפגעה קשות.
ורדה,  האישה, באמצעות עו"ד סאמי אבו 
מומחה לתביעות נזקי גוף, הגישה לבית משפט 
השלום בחיפה, תביעה נגד בעל המסעדה מפרץ 

חיפה. 
על פי התביעה המסיבה נערכה לפני כשנה 
וחצי. התובעת ירדה "מהמפלס העליון באזור 

הרחבה  באזור  התחתון  למפלס  השולחנות 
והחליקה בגלל הימצאות שמן, שאריות מזון או 
לכלוך אחר. לדבריה, בשל העובדה ש"היה חושך 
במקום והופעלה תאורה צבעונית, לא הצליחה 
התובעת לזהות את החומר שהביא להחלקתה 

ונפילתה"..
הועברה האישה למיון  בעקבות ההחלקה, 
בבית החולים רמב"ם שבחיפה, ולאחר בדיקות 
וצילומים אובחן בכף ידה הימנית שבר  שהצריך 
גבס. אולם כעבור כמה ימים התברר בבדיקת 
סי.טי. כי מצבה קשה יותר והיא אושפזה לניתוח 

בכף ידה ומאז היא עוברת טיפולי פיזיותרפיה.

לי דניאל
אחרי עשורים של הזנחה בהם עמד כפצע 
שותת בלב העיר, מרכז הספורט העירוני 
החדש בנצרת עילית נשען על ערכי קיימות 

ולהפיח חיים חדשים בקומפלקס הישן.
הטופוגרפיה באזור הותירה את המבנה הישן 
חשוף לעיני כל, חלקים מהמבנה ומהבריכה 
החלו מתפוררים ולא בכדי נתפס בעיני רבים 
מתושבי העיר כמפגע. המבנה המחודש, שתוכנן 
מהמשרד  גנדלר  מידד  האדריכל  ידי  על 
V5  אדריכלים, מתבסס על ערכי קיימות 
– Sustainability - בו השתמשו בקיים, 
שחזורו ושיקומו במקום הריסה ובניה מחדש. 
גנדלר יצר מעטפת חדשה על בסיס המבנה 
הקיים תוך מתן אינטרפרטציה עדכנית לעיצוב 
המקורי. גם חללי הפנים תוכננו ועוצבו מחדש 
על מנת להתאימם לשימוש מודרני, לתקנים 

ולדרישות הנגישות והבטיחות.
"בחרנו שלא להרוס את המבנה הישן, שטמן 
בחובו איכויות ארכיטקטוניות גבוהות, ויצקנו 
ובסביבתו אלמנטים עדכניים", מסביר  בו 
ברמה  למודרניזציה  אותו  "הבאנו  גנדלר. 
התכנונית, התקנית, התקנונית והוויזואלית; 

כך למשל אחד האלמנטים הבולטים הוא חיפוי 
ה-HPL ששימש לחיפוי מעטפת המבנה". 

הקומפלקס החדש כולל שני אגפים - האחד 

הוא מבנה הבריכה והשני אולם הספורט ביניהם 
מקשרת חצר מרכזית ולכל אחד מהם כניסה 
משלו. היתרון המובהק בתכנון זה הוא יצירת 

קשר צפייה בין שני האגפים; מחצר הבריכה 
ומהטריבונות  האולם  לתוך  לצפות  ניתן 
העליונות רואים את הבריכה. יש קשר ועדיין 

חדש פוגש ישן בנצרת עלית

עו"ד סאמי אבו ורדה: למרות שהצעת חוק עדיין לא 
עברה את החקיקה בכנסת בתי הדין לעבודה כבר 

פוסקים בנושא מתוך הכרה במצב הקיים

עו"ד אבו ורדה // צילום: יח"צ

עליה במספר התביעות על
"התעמרות בעבודה"
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טור אישי

דוד אביאור
בחוליה  מחמישה  כאחד  צעד  כשהוא 
אדמת  על  מטכ"ל  סיירת  של  מודיעינית 
מבצעית,  למשימה  גשום  בלילה  סוריה, 
בפיקודו של אהוד ברק, וודאי לא חשב על 
עצמו כדמות הרואית מעוד היבטים שבכלל 
לא קשורים להיותו לוחם ביחידה המהוללת 
ההיא. כי התימני, שחום העור, הרזה, בעל 
היכולות הפיזיות והמנטליות הייחודיות, היה 
אמור בכלל להיטמע אז באווירת ההשתמטות 
והדיכוי החברתי שלו כילד יתום מאב, כאחד 
אפס,  בסיכוי  כל,  בחוסר  הנערים שגדלו 

בשכונת התקווה המוזנחת בת"א של אז. 
כנגד כל הסיכויים התקבל לביה"ס החקלאי 
נחלת יהודה, ואח"כ מקווה ישראל, בה למדו 
עשירי הארץ, חרף היותו עני מרוד וחסר כל. 
בהמשך דרכו סיים תואר ד"ר לווטרינריה 
השכונה  ממנו  יוצאת  לא  ועדיין  בהולנד, 
הדוויה כל-כך, שממנה, ומאמו האמיצה, שאב 
את הכוחות שהביאוהו אל הפסגה ההשכלתית 

והחברתית של מדינת ישראל. 
זהו סיפורו הכמעט בלתי יאמן של ילד, בן 
להורים שעלו מתימן בשנות ה 40-  , שהתייתם 
מאב בגיל שנתיים וחצי, שגדל בצריף עלוב 
ללא חשמל, מים זורמים ואוכל דחק, ללא 
פרוטה, בין ילדים חסרי השכלה ואווירת פשע, 

יקותיאל )קותי( שרעבי שמו. 
הוא  רבה,  שבמידה  קותי,  של  וסיפורו 
סיפורה של ארץ ישראל על תלאותיה האין 
סופיות, מובא עתה בספר שיצא לאור זה עתה, 
"התקווה פינת אמסטרדם" שמו. זוהי בעצם 
אוטוביוגרפיה של ד"ר קותי שרעבי, ספר 
שנקרא בנשימה עצורה, חובק ארץ ועולם, ספר 
של השראה, אומץ, מאבקים, מלחמת הישרדות, 
רצון ברזל, אופטימיות ללא גבולות, אנושיות 
ופה ושם הומור כמתבקש מעצם אישיותו של 

מושא הספר – ד"ר קותי. 
בצוות הראשון של סיירת מטכ"ל.

על  קותי  מספר  מעריב"  ל"זמן  בראיון 
 1960 הסיירת ההיא: "התגייסתי לצה"ל ב 
באותה  בשיבטה.  מכי"ם  קורס   .4 לבה"ד 
תקופה יוזם אברהם ארנן את רעיון היחידה 
ויוסקה קסטל מתמנה למפקדה.  המיוחדת, 
הוא מחפש בצבא אנשים מתאימים למשימות 

העתידיות. מגיע אלי, מראיין, מקבל אותי, 
כמו עוד כמה שחורים יודעי ערבית. עם הגיעי 
ליחידה 269, שהפכה לסיירת מטכ"ל, טרטורים 
ואימונים קשים ומפרכים. שובצתי לצוות של 
טובול )טל(, בצוות: יוחנן, שלומי, מנש, מוכתר, 
בני, קובי, טל )טובול(, סייג, מוטי, מושיקו, 
קותי, עזר. אימונים אינטנסיביים בניווטים, 
תפעול כלי נשק של האויב, לימוד ערבית, קרב 
מגע, כושר בלי הנחות, חדירות, התגנבויות 
סיפור  עצמו,  בפני  סיפור  וזה  ועוד,  ועוד 

הסיירת".
ועל פעולה אחת - סיפורו של קותי: "זה 
היה בדצמבר 1962, מראשוני המבצעים של 
סיירת מטכ"ל. המשימה – התקנת מכשירי 

האזנה בקווי הצבא הסורי. מפקד החוליה סג"ם 
אהוד ברק, סגנו סג"ם אבי תלם, משה אלימלך 
)מושיקו(, אברהם מוכתר )או אולי מוטי נגר(, 
קותי שרעבי – אנוכי. עוד ב 1954 נתפס כוח 
שנשלח לאותה משימה, וביניהם אורי אילן 
שהתאבד בכלא הסורי. הלכנו אחרי אהוד 
שניווט בקשיים עצומים  ובכישרון ייחודי, 
לכיוון תל פאחר עד למרגלות מוצב סורי. 
עקפנו שני שומרים סורים שנרדמו בשמירה. 
אהוד "סרב" פקודה של המטה לחזור בשל קוצר 
הזמן, וכך ביצענו את המשימה במלואה לרווחת 
צמרת צה"ל שעקבה בדריכות אחר כל צעדינו. 
חלקנו קיבלו צל"שים על פעולה זו, וכולנו 

מוזכרים בספר הגבורה של צה"ל".

ועכשיו, קותי, הספר, מאיפה הרעיון, ומה 
יש בו?

כשהיה  לרפול  עלי  "הלשין"  "מישהו 
הרמטב"ל. סיפר לו את תולדות חיי, את ילדותו 
של ילד תימני בשכונת התקווה, עני מרוד, 
יתום מאב, דחוי מכל סיכוי להשכלה וקידום 
בחיים. על מאבקיי הבלתי אפשריים, על 
החוצפה שהביאה אותי למקווה ישראל ללמוד 
חקלאות, על ההתקדמות נגד כל הסיכויים, 
על השרות הצבאי המזהיר ואחריו על יציאה 
ללמוד  בכיס  דולר   180 עם  לאמסטרדם 
ווטרינריה. על סיום הדוקטורט עד פתיחתן של 
4 מרפאות לבעלי חיים, ונסיקה אל שמי המדע 
עם ההצלחה  כנגד כל הסיכויים. קרא לי אליו 
רפול וסיפר לי על פרויקט "נערי רפול" שהוא 
יזם בצבא. 'אלו הנערים שאתה, קותי, מהווה 
עבורם את המודל והדוגמה. הם נערים הגדלים 
באווירת סמים, פשע, השתמטות, משפחות 
מוזנחות, אני מבקש ממך להופיע בפני נערים 
אלו, להרצות, לספר את סיפורך האישי, להוות 
עבורם דמות לחיקוי' דברי רפול בפגישה ההיא. 
נעניתי לבקשתו של רפול והתחלתי להרצות 
שהביא  חינוכי  למסע  יצאתי  הארץ.  בכל 
תוצאות. בין השאר ליוויתי את הנשיא יצחק 
נבון בביקור בן יומיים בשכונת התקווה ועוד 
פעילויות רבות כאלה, הכל בהתנדבות מלאה. 
טריגר נוסף לכתיבת הספר נוצר בפגישת 
מחזור של הצוות שלנו, בביתו של קובי מירון, 
גם הוא בוגר היחידה. התאספנו כולנו להשקת 
חוברת בעריכתו של קובי – "צוות טובול". 
בהשקה נכחו רבים, ביניהם ראש המוסד דני 
יתום, אבירם הלוי ס' מפקד היחידה, שבתאי 
שביט ראש המוסד  ובכירים נוספים. אמר לי 
אבירם, אתה חייב להעלות את סיפורך על גבי 
ספר, והפנה אותי לענבל המאירי לעריכתו. 

והנה הספר לפניך".
וכיום, מוסיף בגאווה נוסטלגית, קותי, נשוי 
"לא   :4 ל  וסב  בנות  לדניאלה, אב לארבע 
שכחתי את כור מחצבתי. אני בא לבקר בשכונת 
התקווה, מסתובב בין הדוכנים, הסמטאות, 
המוסכים, פוגש את סימנטוב שעדיין במוסך 
שלו, מכיר את האנשים, וכולם מכירים אותי. 
מברכים בשלום ידידותי את ד"ר שרעבי, גאוות 
השכונה, ולא נותן לזמן להשכיח את המקום 
שממנו צמחתי וממנו שאבתי כוחות עלומים 

להצליח בחיי ההפכפכים והנועזים כל-כך".

בפיקודו של סג"ם אהוד ברק יצאנו בלילה גשום על מעבר לקווי האויב 
הסורי למשימה מודיעינית הרת גורל. הייתי ילד תימני יתום בשכונת 

"התקווה", חסר כל סיכוי, עד להשלמת לימודיי בהולנד כד"ר לווטרינריה #
הסיפור המדהים של ד"ר קותי שרעבי

המטכליסט מהתקווה  
הווטרינר מאמסטרדם

"סיפורו של קותי, שבמידה רבה, הוא סיפורה של ארץ 
ישראל על תלאותיה האין סופיות, מובא עתה בספר 

שיצא לאור זה עתה, "התקווה פינת אמסטרדם" שמו #  
הוא בעצם אוטוביוגרפיה של ד"ר קותי שרעבי"

צילום: דוד אביאור ואלבום היחידה
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התגלית של החוקרים
צילום: דרור מעיין

יונתן בן אברהם
ציור קיר מהתקופה הביזנטית בו מתואר 
ישוע הנוצרי כנער צעיר, ראשון מסוגו בארץ 
מתקופה זו, התגלה בזמן חפירות שנערכו על 
ידי אוניברסיטת חיפה בשבטה שבנגב. ציור 
הקיר נמצא בכנסייה הצפונית בשבטה והוא 
מתאר ככל הנראה את סצנת הטבלתו של ישוע 
על ידי יוחנן המטביל, שזוהה גם הוא בציור. 
"בגלל מצב השימור הגרוע של ציור הקיר, בו 
נותרו שרידים מעטים של צבע ובגלל שהוא 
נמצא גבוה, במקום שקשה לראותו, קל היה 
'לפספס' את קיומו, על אף מחקרים שונים 
שנעשו באתר. והנה לפתע, אולי בגלל שקרני 
השמש בדיוק האירו את המקום, אני מביטה 
למעלה ורואה זוג עיניים מביטות בי חזרה", 
אמרה ד"ר אמה מעיין-פנר מהחוג לתולדות 
האמנות באוניברסיטת חיפה וחברה בפרויקט 
ידי  החפירות המדעי בשבטה שנערך על 
אוניברסיטת חיפה. התגלית הנדירה של פני 
ישוע הנוצרי התפרסמה בכתב העת היוקרתי 

.Antiquity
פרויקט החפירות בשבטה, בהובלתו של 
פרופ' גיא בר עוז מאוניברסיטת חיפה מתקיים 
זה מספר שנים והוביל ללא מעט גילויים 
חדשים על הסיבות לקריסת החברה הביזנטיות 
בנגב במאה השביעית לספירה. אולם מציאת 
ציור הקיר של פניו של ישוע הוא יוצא דופן 
ומשמעותי אפילו עבור הפרויקט הנוכחי. 
הזיהוי של ד"ר מעיין-פנר, יחד עם ד"ר רוית 
לין ראש המגמה לשימור בחוג לארכיאולוגיה 
של אוניברסיטת חיפה, הינו הראשון שנמצא 
במסגרת כנסייה ביזנטית בארץ ישראל – מקום 

לידתה של הנצרות. 
רגע התגלית, בו זיהתה ד"ר מעיין-פנר 
את זוג העיניים של ישוע ניבטות בה, התרחש 
באפסיס של מבנה הבפטיסטריום בחלקו 
העליון של האפסיס, בדיוק מעל אגן הטבילה 
שבכנסייה הצפונית בשבטה. לדברי החוקרות, 
למרות שהכנסייה עצמה נחפרה ונחקרה כבר 
לפני שנים רבות, מיקומו של הציור והעובדה 
שמעט מאד שרד ממנו  גרמו לכך שהחוקרים 

פשוט עברו על פניו לאורך השנים, מבלי 
להבחין בו. כשד"ר מעיין-פנר וד"ר לין הביטו 
מקרוב בגומחה, הם הצליחו לזהות שרידי קווים 
נוספים וכתמי צבע. כבר בשלב זה היה ברור 
להם שהם מתבוננים בציור שבו מתוארות שתי 
דמויות. לאחר שציור הקיר צולם ברזולוציה 
גבוהה ובתנאי תאורה שונים על ידי בן זוגה 
של ד"ר מעיין-פנר, הצלם דרור מעיין, הצליחו 
השתיים לזהות בצורה ברורה יותר את שרידי 
הסצנה המצוירת  שלפניהן: נער או גבר צעיר, 
בעל שיער קצר ומתולתל ועיניים גדולות 
ומשמאלו שרידי דמות נוספת, גדולת ממדים 
בעלת הילה. "מיקומו של הציור, מעל אגן 
טבילה בצורת צלב, בנוסף למאפיינים נוספים 
כמו מיקום שרידי הדמויות אפשרו לנו לזהות 
שמדובר בסצנת הטבלתו של ישוע. אין לנו 
ספק שבדומה לסצנות אחרות של ההטבלה, 
גם בציור זה היו פרטים נוספים שנעלמו עם 

השנים", אמרה ד"ר לין.
הזיהוי החדש ייחודי לא רק מכיוון שהוא 
הראשון שנמצא בארץ מהתקופה הזו, אלא גם 

מפני שהוא שופך אור חדש על התפתחותה 
של האמנות הנוצרית לאורך השנים, ולכן גם 
על התפתחות הנצרות עצמה. לדבריה של ד"ר 
מעיין-פנר, הדימוי המוכר של ישוע באמנות 
לאורך ההיסטוריה, הוא של דמות בעלת שיער 
ארוך, פעמים רבות עם זקן שחור. והנה, בציור 
הזה ישוע מתואר כבעל שיער מתולתל ותווי 

פנים עם מאפיינים מזרח תיכוניים. 
הצוות מאוניברסיטת חיפה,  ממשיך במחקר 
האינטרדיסציפלינרי הייחודי אותו יובילו ד"ר 
לין וד"ר מעיין-פנר יחד עם ד"ר יותם טפר 
ופרופ' בר-עוז כחלק מפרויקט החפירות 
בשבטה. במסגרת המחקר יילמדו וייחקרו 
פרטי ציור הקיר על מנת להבטיח את שימורו 
בעתיד. בנוסף לחקר תוכניתו האיקונוגרפית, 
החומרים  את  לבחון  החוקרים  מתכוונים 
והטכניקות שהיו בשימוש ולקבוע את התנאים 
האופטימליים לשימור השרידים הביזנטיים 
העתיקים הנדירים, החשובים והרגישים כל כך, 
ששרדו על קירות האבן בנגב למעלה מ-1,500 

שנים.

"רגע התגלית, בו זיהתה 
ד"ר מעיין-פנר את זוג 

העיניים של ישוע ניבטות 
בה, התרחש באפסיס 

של מבנה הבפטיסטריום 
בחלקו העליון של 

האפסיס"

ציור קיר מהתקופה הביזנטית 
בו רואים את פניו של ישוע הנוצרי 

התגלה לראשונה בישראל
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על כפיו יביא...
רועי אבגי, אמן ומעצב תכשיטים מראש פינה, מדבר על החנות 

המיוחדת שלו ששוכנת במבנה שקיים 130 שנה

בן גבריאל
רועי אבגי )37( אמן ומעצב תכשיטים ומגשים 
חלומות ופנטזיות ללקוחות. מתגורר בראש פינה 
עם אשתו וילדיו, דור שלישי במושבה הגלילית 
וברחוב הצר בעיר העתיקה של ראש פינה יושב 

הוא וצורף.
רועי היה ילד שיוצר, ילד סקרן ואוהב טבע. 
גדל בין נחל ראש פינה ליערות מסביב וזה 
עבורו היה שפע עצום להשראה וליצירה שבאה 
בעקבותיה. "לא מובן מאליו לגדול במקום שכזה 
שהטבע הוא בך. בגיל צעיר נחשפתי לצבעים 
וליצירה של חרוזים העשויים אבני חן ושרשרות 
שבמקרה השתרבבו לי מאיזה חנות חרוזים 
שקניתי בזמן החופש הגדול שהסתובבתי בת"א. 
עם השנים התפתחתי לכיוונים יותר יוקרתיים, 
יותר בעלי ערך ומשקל בעבודה ובצורפות שהיא 
עבודה מדויקת ומסודרת לפרטים. אבל בתוך 
הפרטים והדיוק אני מוצא את הדמיון שלי. ויוצר 
תכשיטים בסגנונות שונים". כך הוא מספר לי 
כשאני מתבונן בעבודותיו בגלריה שבאתר 
השחזור בראש פינה. סבו וסבתו הגיעו לכאן 
לפני קום המדינה. אמא שלו נולדה בראש פינה 
ואביו שעלה ממרוקו היה בן למשפחת צורפים 

הגיע למושבה בעקבותיה.
ספר על החנות שלך מה יש בה ואיזה קהל 

לקוחות מגיע?
החנות ממוקמת במבנה בן 130 שנה. "בית 
וילקומיץ'" )בית הספר העברי הראשון בגליל(, 
מבנה עתיק וייחודי המקבץ בתוכו מספר אומנים. 
הגלריה שלי היא גם בית המלאכה שלי שבה 
יש מכשור וציוד צורפות שם אני יוצר את כל 

התכשיטים. בגלריה בניתי ויטרינות תצוגה יחד 
עם אבי ובהן מוצגות העבודות.  

אתר השחזור הינו אתר מיוחד במינו המדמה 
רובע עתיק, עם בתים עתיקים וסמטה מאוד צרה. 
הרחוב הוא רחוב קטן אך ממצה ומעניין עם בית 
כנסת מדהים שבנה הברון רוטשילד. עם מבנים 
עתיקים, בית קפה מיוחד על טהרת השוקולד. 
רועי מספר שהוא מוצא עצמו בין שלל האומנים 
ובין המבנים העתיקים ושמח להיות חלק מאתר 
השחזור של ראש פינה. מקום עם מורשת, עם 
חזון, עם עוצמות וחזות מדהימה. ראש פינה 
העתיקה היא חלק ממנו ומדמו ומנוף ילדותו: 
"יש לי רצון להישאר בראש פינה ולגדל פה 
את ילדיי. יש לשמור על אתר השחזור, ולטפח 
אותו, כי אין עוד מקומות כאלו בארץ". אומר 

בהתרגשות רועי.
ספר קצת על ילדותך ועל הבית ממנו הגעת?
ילדותי היתה כיפית, מעניינת ומשמחת. 

אהבתי את חיק הטבע, לעשות מדורות, אהבתי 
ואוהב בע"ח עד היום, אוהב לחקור את המרחבים 
שסביבי. אהבתי לטפס על עצים, לגדל חיות 
מכל מיני סוגים וגוונים מיוחדים. לצד, פעלולים 
ומשחקים של "בנים" אופייניים. תעלולים, 
ירידה במדרונות על עגלות והתרסקויות לתוך 
מבני ראש פינה. והצלקות יעידו. באתי מבית חם 
ואוהב שנתן לי את האפשרות להביע את עצמי. 

חולם להיכנס להיסטוריה
רועי למד בתל חי במכללה לאומנות וצורפות. 
וכן למד גם אצל מזיאר, מאסטר לצורפות, בר"ג. 
בי"ס לתכשיטנות ברמה גבוהה. למד צורפות 
קלאסית ומודרנית, ושיבוץ יהלומים. מזיאר הינו 
מומחה המוכר בתחום ואף כותב ומפרסם ספרים 
התחום. הוא כתב את הספר: "אומנות התכשיט 
המשובץ". ספר הנחשב למושקע ביותר בארץ 
בתחום הצורפות. רועי חולם להמשיך ליצור 

ושבעוד כמה שנים, אחרי שכבר לא יהיה פה, 
התכשיטים שלו יישארו אצל אנשים ואולי באיזה 
חפירות ארכאולוגיות ימצאו תכשיט עם חתימה 
שלו ויגידו: "זה רועי אבגי, הוא היה צורף בראש 
פינה בשנות ה-2000" ואז הוא חולם להיכנס 

להיסטוריה.
אז מה היא דרך החיים שלך?

אני רואה את הצורפות כדרך חיים. יש בי 
הרצון לעזור לאנשים שנפלטו ממערכת החינוך, 
הרצון להשפיע מתוך התחום שלי. אני אנסה 
לקדם את העניין עם הזמן. אני מאמין שצריך 
תמיד לעזור ולא לראות רק את עצמך כי זה יכול 
להציל, או לפחות לתת ראייה אחרת, לאנשים 

שסביבי.

רועי אבגי
צילום: ארכיון
משפחת איבגי

ובינתיים מזמינים אתכם להיכנס לעמוד 
 Roei Ivgy jewelry design - הפייסבוק

ותעשו לו לייק גדול. מגיע לו
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תומר קרן
בחמש השנים האחרונות אני מסקר מקרוב את מאבקה של 
מאי גולן, יו"ר עמותת העיר העברית, נגד המסתננים. לאורך 
התקופה הזו היה לי ברור שזה לא שאלה אם היא תרוץ לכנסת, 
אלא מתי. והשאלה הזו נפתרה השבוע כשהכריזה על כניסה 

למרוץ בפריימריז של הליכוד.
"בשנה האחרונה פנו אליי אלפי אנשים שקראו לי לרוץ, אם זה 
ברשתות החברתיות השונות או אם זה ברחוב או בסופר כשעוצרים 
אותי", מספרת גולן. "כל פנייה כזו מגיעה מהלב ומבקשת ממני 
במקום  ישראל  עם  למען  להיאבק 

שבאמת אפשר להשפיע ולשנות".
למה בליכוד? 

"נפגשתי עם כל שר וח"כ ממחנה 
הימין על המפה הפוליטית, כולל עם 
ראש הממשלה והבנתי שכדי לעשות 
ממפלגת  חלק  להיות  צריך  שינו, 

השלטון".
מה תגידי לאנשים שיגידו שאת 
יכולה להשפיע מבחוץ על המאבק 

שלך יותר מבפנים? 
"גם אני וגם הפעילים שלצדי הבנו 
שבכדי להביא מאבק למיצוי ולפתרון 
אמיתי יש להיות חלק מההנהגה, ואני 
מאמינה בלב שלם שכל עוד אלך עם 

האמת שלי אביא הישגים אמיתיים".
מהרמה  מתחילה  לא  את  למה 

המקומית? 
"אני חלק מהרמה המקומית כבר לא 
מעט שנים, למרות שאני לא חברת מועצה אני בהחלט יודעת 
מה הולך שם ומכירה את כל הנפשות הפועלות. לצערי היום אין 

יכולת לימין להשפיע באמת ברמה המקומית ואין לי שום רצון 
לשבת בקואליציית רוב של חולדאי שהוא בעצמו משתף פעולה 
עם חיזוק המסתננים הבלתי חוקיים ועוזריהם מארגוני השמאל 

הקיצוני". 
בוקי נאה עורך סיורים בדרום תל אביב. מה את חושבת 

על כך? 
"בוקי נאה בעיניי הוא פרובוקטור ותו לא. הוא מתגרה במשטרה, 
הוא מתגרה באזרחים, הוא מתגרה בתקשורת והכל כדי להמשיך 
את המפעל המשומן של הסיורים שלו שמניבים לו משכורת 
שנתית נאה. אני יודעת מה זה סיורים בדרום תל אביב שכן 
אני מדריכה אותם כבר שנים רבות, אני לא מראיינת יצאניות 
ונרקומנים,  לא רבה בכוונה עם שוטרים ולא הולכת לבתי בושת 
כמו בוקי נאה, אני מראה לאנשים את החצר האחורית שאף אחד 
לא יראה להם, ולראיה לא היה אדם אחד מתוך עשרות האלפים 
שסיירו איתי בשנים האחרונות שהצליח לישון שנת ישרים באותו 

הלילה אחרי שסייר איתי".
השבוע הודיעה קבוצה של אריתראים שהם מקימים מפלגה והם 
גם רוצים לרוץ לכנסת. יכול להיות שתפגשי אותם במזנון הכנסת.
"למרות שמדובר באמתלה, כדאי לומר שלא רחוק היום שבו 
העניין עוד יתממש. אותם מסתננים בלתי חוקיים כבר יכלו 
להצביע בבחירות המקומיות האחרונות וראינו שהם מיד יישרו 
קו עם מפלגת השמאל קיצונית של אסף הראל. אם הם לא יוצאו 
לאלתר ממדינת ישראל, לא ירחק היום שבו הם יישמו את כל 
סיבת הגעתם על ידי השמאל בישראל – שינוי המצב הפוליטי 
על ידי הצבעה למפלגות השמאל הקיצוני ולמפלגות הערביות 

בכנסת".
בוקי נאה מסר בתגובה: "אני לא מכיר את הגברת. לא יודע 
איזה סיורים היא עושה. שתצליח בעבודה. אני עושה סיור אחר. לא 
המצאתי את הזונות, הגנבים והנרקומנים ובתי הבושת ומועדוני 
החשפנות. הסיור שלי עובר גם שם. לסיור שלי בא רק מי שרוצה. 

לא מי שלא רוצה".

מאי גולן, יו"ר עמותת העיר העברית, הודיעה השבוע על 
ריצה לפריימריז של הליכוד # בדרך היא תוקפת את הסיורים 
של בוקי נאה בתחנה המרכזית, ואת המסתננים שהודיעו גם 

הם על כוונה לרוץ לבית המחוקקים

תומר קרן
אורית בראון, תושבת תל אביב, נבחרה לוועידת מפלגת העבודה. 
בראון, עיתונאית לשעבר, אומרת כי "הסיבה היחידה שמצאתי 
את עצמי בפוליטיקה היא שמזה כמה שנים מרנן בליבי חשש כבד 

לדמוקרטיה בישראל ולעתיד המדינה בכלל". 
תחילת הדרך הפוליטית שלה הייתה עם משה כחלון. היא הייתה בין 
מייסדי מפלגת "כולנו" ומועמדת לכנסת. "חשבתי שכחלון ירסן את 
נתניהו. זה לא קרה", היא אומרת כשהיא נשאלת איך הגיעה לעבודה 
ומפרטת. "התרשמתי כבר אז מאבי גבאי שהיה השר לאיכות הסביבה 
מטעם מפלגת כולנו. פרשתי יחד איתו מהמפלגה ועברתי איתו למפלגת 
העבודה. התפקדתי למענו. מאמינה שהוא יהיה ראש ממשלה מצוין". 

אחרי ההצלחה בוועידה שוקלת בראון להתמודד בפריימריז של 
המפלגה לכנסת.

מסתערת על 
העבודה

בראון. חוששת לדמוקרטיה
צילום: יח"צ

גולן. "צריך להיות חלק ממפלגת השלטון"
צילום: ראובן קסטרו

מהמאבק נגד המסתננים לכנסת

השבוע הודיעה 
קבוצה של 

אריתראים שהם 
מקימים מפלגה 
והם גם רוצים 
לרוץ לכנסת. 
"יכול להיות 

שתפגשי אותם 
במזנון הכנסת"
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טופי

פוני

כלבת רועים מעורבת בת שנה וחצי, 
גדולה פיסית, חייכנית ושובבה. כלבה 

חברותית שאוהבת לשחק זקוקה 
לבעלים שיוציאו איתה אנרגיה. היא 

מחונכת לצרכים ורגילה לדירה. 
לאימוץ 4553*

חתולה מעורבת בת 3 חודשים, 
סקרנית וחששנית. גורה צעירה 

עם הרבה אנרגיות שרוצה לחוות 
את העולם זקוקה לבעלים אוהבים 

ומפנקים. לאימוץ 4553*

שון

אוריאו

כלב רועים מעורב בן 4 חודשים, מתוק 
ולבבי. גור ממיס עם מראה כובש 

שיודע לעמוד על שלו מחפש בעלים 
עם ניסיון בחינוך והרבה אנרגיות. צפוי 

להיות גדול פיסית. לאימוץ 4553*

כלבת שיצו מעורבת בת 3.5 שנים, 
עדינה וחששנית. כלבה בוגרת ושקטה 
מחפשת בעלים אוהבים שיעניקו לה 
יציבות, שיגרה ובית חם לכל החיים. 

לאימוץ 4553*

עיזה

עמנואלה

סימונה

פזית

כלבת רועים שוויצרית מעורבת בת 
שנה ו-9 חודשים, גדולה פיסית, יפה 

ואצילית. כלבה צעירה עם הרבה 
אנרגיות, מסתדרת עם כלבים זכרים 
וזקוקה לדמות דומיננטית בחייה. 

לאימוץ 4553*

כלבת רועים מעורבת בת 3 חודשים, 
עדינה ושקטה. גורה שעדיין לא יודעת 

דבר על החיים מחפשת מישהו עם 
סבלנות ורצון ללמד ולחשוף. צפויה 
להיות גדולה פיסית וזקוקה לחינוך. 

לאימוץ 4553*

כלבת רועים מעורבת בת 3 חודשים, 
עקשנית ודעתנית. גורה צעירה שכבר 
יודעת מה היא רוצה, מחפשת חבר 
אמיתי לכל החיים. זקוקה לחינוך 

וצפויה להיות גדולה פיסית. לאימוץ 
*4553

חתולה מעורבת בת 8 חודשים, יפה 
וחכמה. חתולה צעירה מחפשת 

מישהו שבנוי לקשר ארוך ומחייב. 
היא מצידה מבטיחה לתת כמויות 

של אהבה. לאימוץ 4553*

שוסטר
חתול מעורב בן 3 חודשים, חייכן 

ואופטימי. גור מקסים עם הרבה רוח 
שטות ושובבות, אוהב לשחק ומחפש 

מישהו להתאהב בו. לאימוץ 4553*

את המתוקים שבתמונות נטשו באגודת צער בעלי חיים בישראל. עצוב להם להם בכלוב. הם החברים הכי טובים שלנו ומגיע להם בית חם ואהבה גדולה לכל חיים. 
אנו קוראים לציבור אוהבי הכלבים והחתולים פתחו את לבכם ובוא לאמץ חבר לחיים. לאגודת צער בעלי חיים בישראל - תל אביב ניסיון של עשרות שנים במסירת 
כלבים לאימוץ, ובעקבות הידע הרב שנצבר במקום נבנה תהליך מוסדר של אימוץ אחראי - אימוץ שמתחיל בהחלטה מודעת ולא נובע מהתלהבות רגעית או כדי 

לספק את רצון הילדים, התחייבות רצינית הכוללת ידע של המאמצים לגבי בעל החיים וכוונה אמיתית לגדל אותו לאורך כל חייו. מחכים לכם.
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בן גבריאל
הסיפור שמוצג כאן בפניכם הוא אחד 
מיני רבים מאוד, על אודות אישה צעירה, 
מתמודדת נפש עם משברים קשים שללא 
התערבותו של ערן רענן, מייסד קבוצת 
הקבוצה  שהיא   Manicare 'מאניקר' 
הגדולה ביותר בישראל המציעה תחת קורת 
גג אחת רצף טיפולי למתמודדים עם בעיות 
נפשיות אקוטיות והתמכרויות מי יודע היכן 
היתה מתגלגלת אותה אישה צעירה ובאיזה 

תהום נשכחת? 
תכירו את הדסה (שם בדוי) בת 28 במקור 
ירושלמית, סיימה ארבע שנים של לימודי 
אמנות וחינוך ובשנה האחרונה ללימודים 
מתארת הדסה שחוותה אינטנסיביות מכל 
הבחינות בחייה ובשארית כוחותיה סיימה את 
הלימודים למרות הלחצים הבלתי פוסקים 

בראשה וברגע שהכול נגמר נכנסה לחדרה, 
חוותה ירידת מתח ונפלה לדיכאון עמוק 
שנמשך שנה. שנה של הסתגרות מהמשפחה 

וחברים. שנה קשה מאוד בלשון המעטה.
הדסה, חוותה בחייה התמודדויות נפשיות, 
התאשפזה בעקבות ניסיון אובדני ובכלל 
מחשבות על המוות ליוו אותה בחייה. אביה 
שהיה רגיל לראותה קמה ומתחזקת ממשברים 
נפשיים, חי לצד הנפילות והתקומות של 
ביתו ולא התרגש מעוד נפילה כי ידע שבתו 
חזקה וניסה תמיד להגיע אליה בטוב אך עם 
הזמן הוא הפך למודאג יותר ופחות סובלני. 
שנה זו שעברה על הדסה היתה קשה מאוד 
והיא הרגישה שהיא סיימה את המסע שלה 
ואין לה יותר כוח לעליות וירידות, אין לה 
כוח לדיכאונות ומצבי רוח והיא איבדה את 

כוחותיה.
במשך השנים ניסתה הדסה טיפולים כאלו 

ואחרים נפגשה עם פסיכולוגים וגם רפואה 
אלטרנטיבית ודווקא מהמקום הזה, מהדרך, 
מהמסע והתהליך הרגישה שאין לה כוח יותר. 
הדסה הרגישה שאין בכוחותיה לעבור את 
הניסיונות האלה והנסיעות לטיפולים, הרגישה 
שלא משנה מה שתעשה תמיד תישאר בחוסר 
איזון, תמיד זה יגמר בזה שהיא נכנסת לאיזו 

פינה שלא תדע איך לצאת ממנה.
המחיר שהדסה משלמת בתקופה זו הוא 
קשה מאוד, היא מאבדת חברים בדרך ומאבדת 
אפשרויות והזדמנויות וזמן וקשרים וכאילו 

לא  והיא  עליה  גדולים  מרגישה שהחיים 
מצליחה לפצח אותם.

הדסה זכתה להזדמנות שלא הרבה זוכים לה 
היות ומשפחתה שילמה מכיסה הפרטי הרבה 
מאוד כסף ומימנה עבורה את הטיפול בבית 
המאזן "חיבורים לחיים" שממש הציל אותה 

והחזיר אותה למסלול חיים תקין. 

מתמודדי נפש רבים בישראל, מבקשים להיקלט 
בבתים מאזנים המציעים טיפולים אלטרנטיביים, 

הוליסטיים ולא אשפוזים בבתי חולים פסיכיאטריים 
או במחלקות סגורות והם נדחים על ידי קופות 

החולים כשהם באים לבקש מימון לתהליך טיפולי 
שכזה # האבסורד הוא שמשרד הבריאות מכיר 

ומאשר את הטיפול בבית המאזן אך קופות החולים 
בשלהן מסרבות לממן והתוצאה היא שמתמודדי  
נפש רבים יורדים לתהומות החשכה במקום שיצאו 

אל האור ובחזרה אל מסלול החיים

התערבות מצילת חיים

לפרטים נוספים על הבית המאזן: 
www.manicare.co.il

לא  בחדרי,  סגורה  הייתי  שלמה  שנה 
הסכמתי לראות אף אחד ואני בן אדם מאוד 
עקשן וחזק וכשאני מחליטה משהו קשה להזיז 
אותי ובמשך תקופה אמרתי לא לכל דבר, גם 
לחברים הכי טובים ולא פתחתי את הדלת, 
אנשים ישבו מחוץ לדלת ולא הסכמתי לפתוח 
אותה. אבא שלי כל הזמן ביקש שאפגוש 

פסיכולוגים ומטפלים וסירבתי. 
לא רציתי שום דבר, הייתי סגורה במשך שנה 
ושלושה חודשים ולקראת סוף התקופה הסכמתי 
שאימא שלי ואחותי יבואו. הייתי רואה במשך 
כל היום טלוויזיה כל הזמן הזה אימא שלי דיברה 
בחשאי עם בחור בשם ערן רענן שבהתחלה אבא 
שלי לא כל כך האמין בדרך שערן הציע וזה היה 
קצת מורכב ובסופו של דבר אבא שלי עזב את 

הבית ונתן לאימא שלי לנהל את זה.
בוקר אחד אמא הופיעה עם אותו בחור ששמו 
ערן והם התחילו לדבר איתי. בהתחלה רציתי 
שהוא ילך, הייתי מאוד תוקפנית כלפיו. ערן 
עמד בפתח וחיכה וחיכה ודיבר קצת . אח שלי 
היה שם ואימא שלי וגם לא כל כך הבנתי מה 
אח שלי קשור שזה ממש עצבן אותי יותר. זה 

היה לי נורא מוזר. בסופו של דבר אמרתי לכולם 
ללכת ונשארתי לבד עם ערן. 

ערן נכנס התיישב, דיברנו קצת ואמרתי לו 
שאני בן אדם שאם אני לא רוצה לעשות משהו 
אני פשוט לא עושה ושכמה שיותר יכריחו אותי 
ככה יותר אתנגד. הסברתי שאיתי זה רק בטוב 
זו רק בחירה שלי אמרתי לו אתה לא תנצח פה. 
הוא סיפר לי על עצמו ועל מה שהוא עבר, על 
חייו לצד המאניה דיפרסיה ועל ההתמודדויות 
שלו מול מערכת בריאות הנפש בארץ, הוא 
סיפר לי על המקום שהקים למען מתמודדי 
נפש, הוא היה אמפטי ואמר שאני מזכירה לו 
את עצמו. הוא אמר לי שהוא מגשים חלומות 
והוא שאל אותי מה את רוצה תגידי לי ואני 
אסדר לך. שאל מה אני רוצה בחיים רוצה 
קריירה משפחה מה? אמרתי שאני רוצה להישאר 
בבית, שיעזבו אותי בשקט, טוב לי ככה. אמרתי 
שלא מעניין אותי אנשים ואין לי כוח אליהם. 
אמרתי לו זה מה שאני רוצה. ערן ישב וחשב 
ואמר: תדעי שאבא שלך על הקצה של להגיד 
לך לצאת מהבית ויש כל מיני מהלכים שקורים. 
הוא אמר לי בואי אני אסדר לך מקום להירגע 

תבואי לשבוע למקום שלי והוא סיפר לי קצת 
על מושב ינוב שם נמצא הבית המאזן "חיבורים 
לחיים" ועל האנשים שנמצאים שם הוא אמר לי 
בואי לשבוע ואם אחרי שבוע את רוצה לחזור 
אני מסדר לך עוד שנה בבית מבלי שאף אחד 

יפריע לך עליי.
אני פה חודשיים והיו שני גלים של מתמודדים 
שעבר בבית כשהגעתי היו פה אנשים שבאו 

לכאן לפני ולאחר חודש התחלפו  והגיעו אנשים 
חדשים. כעת אני נמצאת פה עם אנשים שאני 
קיבלתי אותם ובאמת אילו הם קשרים מאוד 
שונים בהתייחסות לאנשים שהיו פה כאשר 
הגעתי. אלו שהיו פה לפני ממש בכיתי כאשר 
הם הלכו במיוחד שני אנשים שנקשרתי אליהם, 
שניהם בגילי ועברו מצבים קשים אז הם קיבלו 
אותי לפה . מירה (שם בדוי) חברה ראשונה שלי 
אחרי שנה בלי חברות הסכמתי לה להיכנס ללב 
שלי היו לנו שיחות וקלטתי כמה משמעותית 
היא עבורי ועם נבו (שם בדוי) שיחקתי טניס 

והמון ספורט.
אין מה להשוות את מצבי לפני שהגעתי 
לכאן ואין אני היום. כואב לי מאוד וחבל מאוד 
שקופות החולים לא עושות די עבור המבוטחים 
שלהן. זו הדרך הנכונה לעזור למתמודדי נפש. 
יש לנו פה מפגשי אמנות עם בחורה מדהימה 
טיטה, שלמדה היכן שאני למדתי והיא מכשירה 
אותי לעשות את מה שהיא עושה זה נקרא 
אמנות משקמת ואני אשתלב כנראה בקבוצת 
מאניקר כמטפלת ואני לא הראשונה שמשתלבת 

אחרי שיקום.

אין מה להשוות את 
מצבי לפני שהגעתי 
לכאן ואין אני היום. 
כואב לי מאוד וחבל 

מאוד שקופות החולים 
לא עושות די עבור 

המבוטחים שלהן. זו 
הדרך הנכונה לעזור 

למתמודדי נפש 

צילום: יוסי זמיר, פלאש 90

סיפורה של הדסה
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זהר נוי
יותר מאושרים,  כולנו היינו רוצים חיים 
מערכות יחסים שבנויות על הבנה הדדית וכנות, 
קריירה מוצלחת ויותר כסף ושפע בכל תחומי 
החיים, ועכשיו זה גם אפשרי. יובל טביב פיתח 
שיטה שמאמצת הוכחות מפיזיקת הקוונטים כדי 
להראות שכל אחד מאיתנו מסוגל לברוא וליצור 
את המציאות שהוא רוצה בעזרת מודעות 
מחשבתית. יובל מסביר ונותן דוגמאות רבות 
בספרו שנכתב באופן רהוט, פשוט וקל ליישום. 
אתם תגלו איך ליישם כמה כללים פשוטים שישנו 
את חייכם מקצה אל קצה אם רק תאמינו יותר 

בעצמכם. 
בספר "להפוך חלומות למציאות" תתוודעו לכל 
הסודות, תרכשו כלים ותקבלו הנחיות ברורות 
כיצד לפעול נכון על פי חוקי המשיכה ללא 
פילוסופיות מתוחכמות. תלמדו כיצד להגשים כל 
דבר שתרצו בכל התחומים ולהשיג את כל המטרות 
שהצבתם לעצמכם. איכות חייכם תשתנה, תהיו 
יותר רגועים, יותר אהובים על כל הסובבים אתכם, 
יותר סבלניים - בכביש, כלפי הסובבים אתכם 
בעבודה, בבית ובכלל. החשוב מכל - תוכלו לחשב 
מסלול מחדש, מסלול הרבה יותר מאושר ומעושר. 
תוכלו לעצב את חייכם כרצונכם, להגשים חלומות 
שעד היום לא האמנתם שהם אפשריים, בתחום 
הכספי, הזוגי, הקריירה ובכלל בכל נושא או תחום 

שתחשקו בו.
הקלה  בדרך  המחבר,  לדעת  נכתב,  הספר 
והידידותית ביותר ליישום ומבוסס ברובו על 
הניסיון האישי שלו, של לקוחות ושל אנשים 
קרובים ששינו את חייהם במגוון תחומים. בתחילת 
כל פרק בספר מוצגות דוגמאות מחייו האישיים. 
פרקי הספר: מהו חוק המשיכה? חוק המשיכה 
בראיית המדע, תת-המודע, כלים מעשיים ליישום 
חוקי המשיכה, כסף,  מערכות יחסים, קריירה 
ועסקים, בריאות, שימושים נוספים בחוקי המשיכה, 

20 צעדים להצלחה בטוחה.

"המחשבה קובעת"

טביב, אב ל-2, תושב ראשון לציון, מרצה, ויועץ 
אישי בתחום המודעות המחשבתית. הוא מקיים 
הרצאות מלוות במצגת עשירה ובהסברים פשוטים 
וידידותיים לצופה. נושאי ההרצאות "להפוך 
חלומות למציאות: כוחן של מחשבות - ע"פ חוקי 
המשיכה"; "טרנספורמציה למציאות - איך להפוך 
את החיים למאושרים יותר"; "הקשר בין מציאות 
חיינו לפיזיקה הקוונטית"; "תת המודע- איך לדעת 
לחשוב, לדבר ולהזין נכון את "המוציא לפועל )תת 

המודע(".

יובל טביב מספר, כי חשוב לו שבאמצעות 
קריאת הספר יקבלו הקוראים בהבנה מוחלטת 
את המשפט הבא: "המחשבות שלך, האמונות שלך 
והתפיסות לגבי כל אירוע בחייך, קובעים כיצד 
החיים שלך מתרחשים בעולם הפיזי". מודעות 
להשלכותיה של המחשבה השלילית ועוצמתה של 
המחשבה החיובית. כן שאדם מיישם את המשפט 
"ואהבת לרעך כמוך" הוא מגיע למקומות אחרים 
בכל התחומים בשילוב עם הצבת מטרות ברורות 

ויישום כמה כלים פשוטים". 
"כתיבת הספר ארכה ארבעה חודשים", מספר 
יובל טביב, "לאחר שהבנתי שכל הידע העצום 
שצברתי חייב לעבור לנייר בצורה כזאת שהאדם 
הממוצע יוכל להבין את הכתוב ולהגשים את 
מטרותיו בקלות ובמהירות. רבים הספרים אשר 
נכתבו בנושא, רובם מאד קשים להבנה והכלה 
לאדם הממוצע, לכן החלטתי לכתוב ספר שהוא 
פשוט לקריאה, פשוט ליישום ונותן כלים מעשיים 

ללא התחכמויות מיותרות".
טביב: "כדי ליצור מציאות חיים שונה ללקוחות 
שלי ע"פ המטרות שהם רוצים להשיג נדרשת 
הבנה, כוח רצון והתמדה. כדי ליישם באופן מדויק 
וחף מטעויות את כל ההנחיות והחוקים. אני מנחה 
את לקוחותיי ומתאים להם תכנית אישית ע"פ 
המטרות אותן הם רוצים להשיג. התהליך לשינוי 
תודעתי חייב להיות בשיתוף פעולה מלא עם 
הלקוח ועם רצון עז מצידו, לכן לפני שאני נפגש 
עם לקוח אני חייב לוודא שהוא אכן רוצה בשינוי 
במאת האחוזים, כושר הלמידה שלו הוא במקסימום 
ויכולות ההתמדה שלו הן גבוהות ביותר. אם אין 
ללקוח נתונים אלה סביר להניח שלא יוכל לבצע 
שינוי מחשבתי וכפועל יוצא מזה הגשמת מטרות 

וחיים טובים יותר".
 "יש הרבה מטפלים בתחום המודעות המחשבתית 
ושיטות הטיפול הן די דומות, הייחודיות שלי היא 
בכך שאני משלב הוכחות והסברים פיזיקליים 
בסיסיים ופשוטים כדי שהלקוח יבין שזה לא 
איזה משהו מיסטי/דתי ושהכול זה פיזיקה! כן אני 
משלב הסברים מפילוסופיות לא מוכרות בארץ כמו 
"טרנספורמציה למציאות" ונותן כלים עוצמתיים 
במיוחד שנרכשו ממחקר מעמיק בנושא  כדי 
שהשינוי יהיה מהיר עד כמה שניתן. כל זה כמובן 
תלוי באופן היישום של הלקוח. אם היישום מוחלט 

התוצאות חייבות לבוא. למה? כי זה חוק!".

קריירת ריקוד התחילה בגיל 13

"כל חיי עסקתי בתחום המחול והייתי מורה 
לריקוד ורקדן בלט בלהקות שונות בארץ ובעולם. 
את קריירת הריקוד התחלתי בגיל 13 כשאחי הגדול 
לקח אותי לפזז בחוג לריקודי עם. מיד הבנתי שיש 

בתוכי איזה משהו שרוצה לפרוץ החוצה בתחום. 
התחלתי לקחת שיעורי בלט אינטנסיביים  והפכתי 
את זה למקצוע אחרי הצבא. רקדתי בלהקת 'בת 
דור' המיתולוגית, בלהקת 'קול דממה' של חתן פרס 
ישראל משה אפרתי וב'בלט פאנוב' תחת שרביטו 
של המאסטרו האגדי ואלרי פאנוב. בגיל 25 טסתי 
לארה"ב ורקתי שם ב'בלט פנסילבניה' וב'בלט 
פרינסטון' כסולן ראשי. רוב חיי לימדתי בלט באין 
ספור אולפני מחול בארץ ובעולם והופעתי במגוון 
סגנונות על במות ברחבי הארץ. בשנים האחרונות 

משהו זעק בי לשינוי".
"לפני 4 שנים קפץ לביקור חבר יקר שהבחין 
בפניי הנפולות ובהיעדרה של שמחת חיים. לא 
הייתי אדם דכאוני או עצוב כל הזמן, נהפוך הוא, 
הייתי מקובל ואהוב ומלא שמחת חיים, אך עם 
זאת, באותה תקופה חשתי בדידות ותסכול. הוא 
שאל אותי אם אני מרגיש טוב, עניתי שאני טיפה 
מצוברח. הוא נעץ בי את מבטיו ופתאום אמר שהוא 
חייב להראות לי משהו. הוא פתח את הלפטופ 
שלי והראה לי הרצאה מעניינת בנושא מודעות 
מחשבתית. בתחילה לא הבנתי איך זה קשור אליי, 

אבל אמרתי לעצמי: 'קדימה נזרום, מה כבר יש לי 
להפסיד?'. לא עברו חמש דקות והרגשתי שאני 
מרותק למסך המחשב כאילו צפיתי בסרט מתח. 
הסרט היה כל כך עוצמתי והוא היה נקודת המפנה 

ששינתה את חיי לחלוטין".
לדבריו, "כבר למחרת התחלתי לקרוא ספרים 
נוספים שקשורים ליצירת מציאות בעזרת מחשבה. 
חקרתי את הנושא בעזרת אין ספור מקורות 
וניסיתי להבין מדוע ואיך זה עובד באמת. נשאבתי 
לעולם הזה בעוצמה שלא תתואר, הייתי יושב ימים 
כלילות לומד ומיישם על עצמי ועל מקורביי. 
המשכתי לחקור את הנושא ברמה הפיזיקלית, 
ברמה הקוונטית ואפילו על פי הפילוסופיה של 
האסטרופיזיקאי ודים זילנד – 'טרנספורמציה 
למציאות'. בכל פעם מחדש נדהמתי לגלות שכל 
מה שקורה לנו בחיים אנחנו ורק אנחנו יצרנו. 
מה שהדהים אותי היה שהכול מבוסס על פיזיקה, 
כן פיזיקה! מכל אין ספור מקורות המידע שהיו 
ברשותי החלטתי לרכז את החומרים העוצמתיים 
ביותר, שעל פי השקפתי וניסיוני היו גם היעילים 

ביותר".

יובל טביב, מחבר הספר "להפוך חלומות למציאות", 
שתמיד  מה  כל  את  לחייכם  למשוך  שניתן  משוכנע 
השתוקקתם אליו - כסף, זוגיות, בריאות או כל משאת 

נפש אחרת שאליה אתם שואפים 

הסוד לחיי 
שפע והעצמה 

טביב. על מחשבות ואמונות
צילום: נתי חדד
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העין השלישית - סאם זייברט

יפית כבר ידעה הרבה שנים שיגיע יום הדין 
והיא תתגרש ממנו. השאלה הייתה רק מתי הזמן 
הנכון בשבילה לעשות את הצעד. אני רק יכול 
להניח שיואב ידע את זה גם. אם יש משהו שהיא 
אף פעם לא זכתה לדעת, גם בתקופות הטובות, זה 
כמה בדיוק הוא מרוויח. ליואב הייתה חברה קטנה, 
והוא היה קובע לעצמו את המשכורת. אבל בלי 
קשר למשכורת שלו, תמיד היה לו עוד כסף בכיס. 
במצב רגיל זה לא היה מעניין אותה בכלל, אולם 
כשאת מתגרשת זה הופך להיות הכי מעניין בעולם. 
כל גבר מתגרש מבין מהר מאד שגובה המזונות 
שלו נקבעים בהתאם לשכר שלו. זאת הסיבה 
שקיימת נטייה להסתיר הכנסות לקראת הליך 
גירושין. מצד שני, זאת גם הסיבה שההגדרה 
לחישוב מזונות היא כושר השתכרות והוא לאו 
דווקא שווה לגובה המשכורת. זה אומר שאם כל 
השנים היית מספיק מוכשר להרוויח הרבה כסף, 
זה מה שיקבע את הסכום שתשלם ולא מה שתלוש 
המשכורת שלך אומר כיום. עם השנים, למדתי 

להכיר את הניסיונות השונים להסתיר זאת. 
גם אצל יואב בדקתי את אפשרויות ההסתרה 
השונות. הדבר הראשון שהעליתי בפני יפית זה 
את האופציה שיואב לא מדווח באופן מלא על 
ההכנסות שלו. זה מה שהכי נפוץ במקרים כאלו. 
יפית אמרה שאין ליואב אפשרות כזאת. הלקוחות 
שלו הם גופים ממשלתיים וחברות ציבוריות ואין 
שום סיכוי שהוא מתנהל מולם "בשחור" או ללא 
חשבוניות. זה הביא אותי לחקור אם ליואב יש 

חברה מקבילה כלשהיא. כבר קרה לי לא פעם בחיי 
המקצועיים, שמה שבעלי עסקים עשו, זה לפצל 
את סך ההכנסות שלהם בין שתי חברות שונות, 
אבל להציג בפני האישה הכנסות של חברה אחת 
בלבד. מהר מאד הבנתי שיואב לא יכול לעשות 
את זה. העבודה שלו מחייבת רישיון עבודה מאד 
ספציפי, והמשמעות של הקמת חברה נוספת, זה 
להשיג רישיון נוסף, ואין באמת אפשרות שהוא 

יקבל זאת פעמיים. 

היכן הקומבינה?

למדתי שאם יש קומבינה מסוימת והיא לא 
בהכנסות, אז זה חייב להיות בהוצאות. אחד הדברים 
שבדקתי זה אם יואב מוציא משכורות לעובדים 
שלא באמת עובדים אצלו. מה שאומר פיקטיבי. 
אחרי בדיקה קצרה, לא נראה היה לי שזה הכיוון 
הנכון. זה אמנם דרך להזרים כסף מזומן לכיס, אבל 
הסכומים שיואב מחזיק שווים לחמישה משכורות 
לפחות, ולא ראיתי כיצד "העסק" יכול להסביר 
כמות כזו של משכורות ביחס לגודל הנוכחי שלו. 
"החקירה שלי לא מעלה משהו חריג", אמרתי 
ליפית ועברתי איתה על כל האפשרויות השונות 
שבעלי עסקים עושים לקראת גירושין. יפית לא 
קיבלה בהבנה את התשובה שלי. "אין מצב" ענתה 
"אני מכירה אותו. הוא בטוח מסתיר איכשהו. 
בטוח". אבל גם היא לא הצליחה להבין איך. זה 

היה מסתכל. 
מכיוון שהם כבר התחילו את ההליכים, עוה"ד של 
יפית דאג לבקש מהצד השני גילוי מסמכים נאות 
בקשר לעסק שלו. זה בעיקר היה דוחות שנתיים של 
רווח והפסד. על פניו, העסק שלו מכניס סכומים 
לא מבוטלים כל חודש וכל שנה, אולם זה פחות או 
יותר יציב במהלך השנים האחרונות. זה אומר שאין 
"התדרדרות" משמעותית באחד המרכיבים דווקא 
כשהם בדיוק מתגרשים. "זה לא אומר כלום", יפית 
נשמעה מיואשת ואומללה "הוא ידע בדיוק כמוני 
שהיום הזה מתישהו יגיע והוא בטח התכונן לזה 

מראש". היה משהו במה שהיא אומרת. 
למזלה, יואב כבר לא ישן יותר בבית. המתיחות 
הרגשית של היחסים ביניהם השפיעו לא טוב על 
הילדים, והם הגיעו להבנה שהוא ישהה אצל הוריו 
עד אשר יסדירו ביניהם הסכם או הכרעה משפטית 
או עד שישכור לעצמו דירה. במסגרת החקירה 
החלטתי לעקוב אחריו יום אחד, כדי ללמוד טוב 
יותר את הפעילות העסקית שלו. הגעתי אל דירת 
הוריו, ונכנסתי לחדר המדרגות על מנת לזהות היכן 
ממוקמת דירת ההורים ביחס לתצפית שלי על הבית. 
נוהל קבוע של עבודה. כשהגעתי לתיבות הדואר, 
לא היו שמות מסודרים על התיבות, אז הצצתי 
במכתבים שבצבצו כדי לזהות את שמות המשפחה. 
מצאתי מהר את מספר הדירה, אבל בחיטוט באותה 
תיבה מצאתי גם מכתב של בנק והוא היה ממוען על 

שם חברה. זה לא היה שם החברה של יואב. 
אני מודה שזה היה מוזר. זה משך את תשומת לבי. 

יפית אמרה שלי שיואב בן יחיד, והוריו היו כל חייהם 
היום שכירים וכיום הם בכלל פנסיונרים. אז למה 
שיהיה דואר של חברה בתיבה שלהם ?! כשחזרתי 
למשרד הרצתי בדיקות לפי שם החברה שמצאתי. 
מסתבר שהחברה פעילה ואביו של יואב הוא בעל 
המניות היחידי. החברה הוקמה לפני חמש שנים, מה 
שמתאים לתקופת שבה החל פחות או יותר המשבר 

בין יואב ליפית. זה כבר עשה יותר ויותר שכל. 
לא היה קשה לגלות שאין באמת פעילות עסקית 
לחברה הזאת. למעשה, יש לה לקוח אחד וזאת 
החברה של יואב. לא למרבה הפלא. כשהצגתי את 
ממצאי ליפית ועוה"ד שלה, זה כדי להראות להם 
שיואב מצא דרך יצירתית לשים לו כסף בצד, וזה 
גם יכול היה לעבור די בקלות "מתחת לרדאר" 
שלנו. הוא פשוט מעביר כספים מהחברה שלו 
לחברה שרשומה על של אביו כאילו הוא אחד 
הספקים ומשאיר שם את הכספים. אין בזה שום 
עבירה על חוקי המס, אבל זה נוגס משמעותית 
ברמת ההכנסה שלו. כל פעם שיואב צריך כסף 
מזומן, הוא דואג שאביו ימשוך את זה כמשכורת 

או דיבידנד והוא מעביר לו את זה. 
בזה לא הסתיים תפקידי. הייתי עדיין צריך 
הבעלים  שיואב  משפטית  מבחינה  להוכיח 
האמיתיים של החברה ולא מה שרשום אבל מה 
שהיה חשוב לאותו רגע זה שחשפתי את "הצינור" 
האמיתי של הכספים שהוא מרוויח. זה כבר בפני 
עצמו יעשה את העבודה בין עורכי הדין כשהם 

יתמודדו זה מול זה.  

הגירושין של יפית ויואב היו רק עניין של זמן, אבל בדרך 
לרבנות נחשפו הרבה סודות של הבעל שהוסתרו בצורה 

מקצועית, עד שאני נכנסתי לתמונה

צינור של כסףצינור של כסףצינור של כסף

צילום פלאש 90
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בישול ואוכל תמיד היו משהו בלתי נפרד ממני, אך 
סיימתי  כאשר  קיבלתי  בישול  ללמוד  ההחלטה  את 
הוא  שהמטבח  להבנה  והגעתי  הצבאי  השירות  את 
מתרכז  אני  כרגע  מקצועי.  באופן  גם  שלי  המקום 
ובעבודה, במטרה ללמוד כמה שיותר על  בלימודים 

חומרי גלם וטכניקות בישול מכל העולם. 

רון זינו, בן 21, שלומי

קארי דגים מדרום 
תאילנד 

www.danon.org.il  דנון- בית הספר למצוינות קולינרית 

ההבדלים בין קארי דרומי לצפוני רבים ומגוונים, וזה יהיה פשע לסכם אותם 
בשלושה משפטים. אבל בכל זאת אפשר להצביע על כמה הבדלים חשובים: 

בקארי הדרומי יש יותר תבלינים יבשים וחמים כמו פלפל שחור, זרעי כמון, הל, 
כוכבי אניס וציפורן (בקארי הצפוני משתמשים יותר בעשבי תיבול טריים); כמו 
כן, הקארי הדרומי יהיה לרוב חריף יותר, וייעשה בו יותר שימוש בחלב קוקוס. 

חומרים ל-4 מנות:
למחית קארי:

1/2 ק"ג פילה דג לבן (למשל בורי, בס, דניס או לברק), נקי ללא עור ועצמות 
8 גבעולי למון גראס גדולים (החלק הלבן-סגול בלבד) פרוס לעיגולים דקים

פיסת שורש כורכום טרי באורך 6 ס"מ, קלופה וחתוכה גס
10 שיני שום קלופות

5 פלפלי צ'ילי יבשים שלמים (לא שאטה!) 
1 כף שטוחה גרגרי פלפל שחור שלמים 

25 גרם קאפי (מחית שרימפס) 
לתבשיל: 

250 מ"ל קרם קוקוס
500 מ"ל נוזל קוקוס

20 עלי קפיר ליים קפואים (להשיג בחנויות המתמחות)
מעט רוטב דגים או מלח

להגשה:
2 ביצים (לא חובה)

חופן עלי בזיל תאילנדי שטופים ומיובשים היטב
חופן עלי כוסברה שטופים ומיובשים היטב

2 חופנים של נבטים 

150 גרם (1/2 חבילה) עלי חרדל כבושים (לא חובה, אבל מומלץ!, להשיג בחנויות 
מתמחות)

2 לימוני ליים חצויים
½ חבילה (כ-225 גרם) אטריות אורז דקות 

+ מכינים את הקארי: מרתיחים מים בסיר (אפשר להוסיף אליהם את שאריות 
הלמון גראס שלא נכנסו למחית הקארי). מכניסים את נתחי הדג למים ומוודאים 
שהם מכוסים לגמרי במים. מבשלים ללא ערבוב וללא כיסוי 5 דקות על להבה 
בינונית עד שבשר הדג לבן ואטום לחלוטין. מסננים ומצננים. מפרקים את הדג 

לפיסות קטנות (אם נותרו עצמות – זה הזמן להיפטר מהן). 
+ כותשים את כל חומרי הקארי, למעט הדג, במכתש ועלי גדול (או במעבד מזון) 
עד לקבלת מחית גרגרית אחידה. מוסיפים את פיסות הדג וממשיכים לכתוש עד 

שהם נטמעים במחית (במעבד מזון כותשים בפולסים). 
+ מכינים את התבשיל: יוצקים קרם קוקוס לסיר בינוני, מוסיפים את מחית הקארי 
ומבשלים 7-5 דקות על להבה בינונית עד לקבלת תבשיל אחיד וסמיך. מוסיפים 
נוזל קוקוס וממשיכים לבשל עוד 5 דקות עד שטעמה של מחית הקארי נעשה 

מעט מעודן יותר. 
+ בדקת הבישול האחרונה קורעים מעט את עלי הקפיר ליים (אפשר ישירות 

מהמקפיא) ומוסיפים לסיר. מתקנים תיבול בעזרת רוטב דגים. 
+ מרכיבים את המנה ומגישים: מבשלים ביצים במים רותחים 8 דקות בדיוק. 

מסננים, קולפים וחוצים. החלמון אמור להישאר יחסית נוזלי. 
+ מבשלים את האטריות לפי הוראות היצרן. מסננים.

+ מניחים אטריות אורז בצלחות הגשה אישיות, ומניחים עליהן מצקת נאה 
מתבשיל הקארי. מקשטים בבזיל תאילנדי, עלי כוסברה, נבטים, עלי חרדל 

כבושים, פרוסות ליים וחצי ביצה חצי-קשה.
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"במשך שנים רבות לא הייתי מצליחה לקום 
בבוקר. הייתי מכריחה את עצמי להתעורר 
בכח, לאחר שלא הייתי נרדמת בלילה. בגלל 
כאבים עזים בגופי ובראשי ותחושת עייפות 
תמידית שפגעה ביכולת הריכוז שלי הרגשתי 
כמו נכה, והיה לי קשה לתפקד במשך כל שעות 
במקומות העבודה לא הייתי מסוגלת  היום. 
לעבוד יותר מכמה שעות ביום, וסבלתי מחרדות 
ומדיכאון שפגעו בי. המעסיקים חשבו שאני 
עצלנית או ממציאה דברים, לא האמינו לי ורצו 
לפטר אותי. הרגשתי מאוימת וסבלתי מכאבים 
עזים בגופי שהיו משתקים אותי. רק רציתי למות. 
עד שיום אחד קמתי בבוקר עם תחושה שאני 
לא מוכנה להמשיך לחיות ככה". כך מספרת 
בגילוי לב סיון אלון, 39, אם חד הורית לשני 
ילדים מנס ציונה שסובלת במשך שנים רבות 
מפיברומיאלגיה )מחלה המלווה בכאבי תופת 
בכל הגוף ועם שורה ארוכה של סימפטומים(, 
איתה התמודדה במקביל לדיכאון, הפרעות 

אכילה ולגידול בנה האוטיסט בן ה-14. 
בעקבות תהליך התפתחות פנימית ותודעתית 
שלמדה  רבות  וסדנאות  קורסים  בעזרת   –
ותהליכי אימון וטיפולים אלטרנטיביים שעברה, 
היא מסייעת כיום לגברים ולנשים לעבור שינוי 
תודעתי ולהגיע לפריצות דרך אישיות ועסקיות 
– באמצעות שיטה ייחודית שפיתחה המיושמת 
בקורסים תודעתיים ובמפגשים אחד על אחד. 
אלון: "הפיברומיאלגיה הובילה אותי להעצמה 
עבורי ועבור אחרים, וזה למעשה התיקון והייעוד 
לעבור  אחרים  לאנשים  לעזור  בחיים:  שלי 
משברים וקשיים ולחזקם במקומות שחלשים 
ואמונה בעצמם."  ולתת להם תקווה  עבורם 
בימים אלה היא מעבירה הרצאה מעוררת השראה 
ותקווה בשם "להביע את הקול" על ההתגברות 
על קשייה, כולל פחד הבמה ממנו סבלה במשך 

שנים, וכמה שירים שתשיר במהלכה.
אלון חושפת את התמודדותה המורכבת מזה 14 
שנה עם גידול בנה האוטיסט, ומגלה כי במשך 
שנים מיעטה לצאת החוצה מביתה בגלל בנה 
ובגלל הפיברומיאלגיה. "המחלה שיתקה אותי 
וגמרה לי פעמים רבות לחוסר חשק לזוז. כשהיום 
היה מתחיל, הייתי רועדת ופוחדת ממה שבני 
יעשה. כל יציאה איתו למשפחה או לחברים 
הייתה סיוט בשל התפרצויות בכי, כעס ואלימות 
שלו. האנשים מסביב תמיד שפטו אותי בגלל 
שהוא עשה דברים לא נורמטיביים. לכן הייתי 
מנודה לא מעט. פעמים רבות הייתי שולחת אותו 

לבית הוריי, כי לא הצלחתי להתמודד איתו".
רק כשאושפז בנה במשך שנתיים בבית החולים 
בשל בעיות רפואיות, גילתה אלון שהיא סובלת 
מדיכאון ומחרדות, ואז החלה לעבור טיפולים 
אצל העובדת הסוציאלית של בית החולים. 
בזכותו  כי  לי מאוד,  בני עזר  "האשפוז של 
התחלתי לקבל טיפולים וכדורים שעזרו לי מאוד. 
עדיין היה לי קשה לקום בבוקר וסבלתי מכאבים, 
אבל אז שמתי לב שבכל פעם שאני לא נמצאת 

בייעוד שלי, הכאבים שוב חוזרים עם תחושות 
לא נעימות כמו: דיכאון, עצב וחרדה. כל השנים 
סבלתי מכך שלא הייתי כמו כולם, והיום אני 
יודעת שבזכות כל מה שעברתי הגעתי למקום 

טוב יותר". 
מגיל 17 ועד לפני חמש שנים היא סבלה 
מאכילה רגשית, שבאה לידי ביטוי בירידה 
ובעלייה תכופים במשקלה. בעיות אלו נפתרו 
לאחר שהחלה להתאמן באימונים קבוצתיים 
ופחות עסקה במשקל גופה. "במשך שנים רבות 
ליוו אותי חוסר הביטחון וחוסר האמונה בעצמי, 
ועסקתי כל הזמן בעלייה ובירידה במשקלי במקום 
להתעסק בפנימי שלי. זה ניהל אותי על חשבון 
דברים חשובים יותר כמו ההתפתחות האישית 
שלי. כיום אני מלמדת את מי שמתאמנים אצלי 

להשלים עם הביטחון העצמי שלהם".

נקודת המפנה
ביום הולדתה לפני כשנתיים וחצי, לאחר 
שעברה תאונת עבודה, החליטה לעשות שינוי 
והפסיקה לעבוד כשכירה.  משמעותי בחייה 
היא למדה סטיילינג והמשיכה לעבוד במקביל 
כשכירה. היא עזבה סופית את מקום עבודתה 
לאחר ששברה את רגלה. מאז היא מסייעת 
לגברים ולנשים לעבור שינוי תודעתי ולהגיע 
לפריצות דרך אישיות ועסקיות – באמצעות 
שיטה ייחודית שפיתחה המיושמת בקורסים 
תודעתיים ובמפגשים אחד על אחד, ואף מעבירה 
לנשים  בסיכון,  לנערות  חוויתיות  הרצאות 
במצוקה ולקשישים. "גיליתי שאני יכולה לעזור 
להרבה  גברים ונשים, אבל אם אין להם את 
הבסיס התודעתי הפנימי – יהיה להם קשה לפרוץ 
ולהצליח. אני גם מלמדת  את בעלי העסקים 
איך מתחברים לתודעה ולפנימיות שבהם כדי 

להצליח בעסקים". 
מאז שיצאה לדרך כעצמאית, התפתחה אלון 
מבחינה אישית ומקצועית: היא למדה סדנאות 
וקורסים בליווי עסקי, למדה NLP, תטא הילינג 
ונושאים רבים הקשורים להתפתחות אישית. 
"התחלתי לצרף לחיי אנשים מוצלחים ולהיפרד 
מאנשים שאינם מוצלחים. התחברתי לאנשים 
מצליחנים, שעזרו לי להבין מהי הצלחה. חקרתי 
את זה לעומק עם הרבה בעלי עסקים מצליחים. 
אז הבנתי מה אני צריכה כדי להצליח, והיום אני 
מלמדת את זה בתוכנית ליווי ייחודית אישית, 
המשלבת תהליך למידה ותמיכה אישית עם המון 
אכפתיות ורצון לקדם את לקוחותיי, שמקבלים 

ממני מטלות ומשימות לביצוע". 
בעקבות הצלחתה העסקית של אלון, הגיעה 
הצלחתה האישית, וכתוצאה ממנה היא נעשתה 
יותר רגועה, קשובה, סבלנית וסובלנית כלפי 
הסביבה. גם מערכות היחסים שלה עם ילדיה 
והתקשורת איתם השתפרה משמעותית. "ככל 
שהנפש שלי הייתה יותר רגועה, כך נעשיתי 
יותר קשובה לצרכים של הסובבים אותי ולצרכי 

ילדיי", היא מסכמת בחיוך.

בגלל
הרוח

במשך שנים סובלת סיון אלון, אם חד הורית, 
מפיברומיאלגיה הגורמת לכאבים עזים בגופה, ואף 

התמודדה עם דיכאון, חרדות והפרעות אכילה # כיום 
היא מסייעת לנשים ולגברים לעבור שינוי תודעתי 

ולהגיע לפריצות דרך אישיות ועסקיות בעזרת שיטה 
ייחודית שפיתחה, וחושפת את סיפור חייה המורכב 

הכולל גידול ילד אוטיסט
# לי דניאל

סיון אלון
צילום: רעות אשכנזי
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הלילה לווה בתקווה שיש סיכוי שנצליח 
זו  לצאת מן האי בכוחות עצמנו ,תקווה 

החזיקה אותנו שפויים.
קמנו לתוך יום ה"עבודה" הראשון באי 
אחד  מצד  מעורבים,  ברגשות  לווה  אשר 
תחושת הפחד מחוסר השליטה בגורלנו הלא 
ברור, הביא לידי חרדות ומצד שני התקווה 
שנצליח לבנות את הסירה ולהיחלץ מכאן 
מילא אותנו בכוח מסוים. התוכנית היתה כזו: 
בשלב הראשון כורתים עצים שלב שני מכינים 
סנדות ובשלב השלישי בונים את הסירה 
בעזרת הסנדות וחבלים שהיו ברשותנו. אייל 
היה אחראי על הבנייה והנדסת הסירה ושאר 

חברי הצוות היו הזרוע המבצעת. 
הצוות השני שבנה את המגדל פעל לצידנו 
ולא היה אפשר להסתיר את המתח ששרר 
באוויר בין הצוותים שנבע מתוך צדקנות 
טיפשית, ולמרות זאת לא יכולנו לדעת שהמצב 
ידרדר בכזו מהירות. תוך כדי עבודה החלה 
התקהלות במקום בו כרתנו גזעים. מספיק 
היה מבט חטוף מרחוק כדי להבין שסכר 
המתח בין הצוותים פרץ. התקיימו הטחות 
הדדיות בין שני הצוותים. חברי הקבוצה שלי 
טענו שכרתו מספר רב של גזעים ולאחר מכן 
נחו מהעבודה וכשחזרו לאחר עשרים דקות 
כשליש מהכמות שייצרו נעלמה, חברי הקבוצה 

שהשנייה טענו מנגד שבכלל לא היו באזור. זה 
לא באמת משנה מי צודק אלא באיזה צוות 
אתה. כמצופה ממני התייצבתי לצד חברי 
הקבוצה שלי למרות שלא היה לי מושג מה 
קרה שם. הריב גדל והפך להיות יותר ויותר 
מחלוקת בין הצוותים באשר הם שני צוותים 
שונים מאשר על המקרה שממנו החל. אייל 
הציע שמעכשיו ננהל את עבודות הבנייה 
במקום אחר רחוק מהם, «המטרה שלהם היא 
להכשיל אותנו ולהצליח על חשבוננו» אמר 

אייל בכעס. 
לקחנו את הציוד ומה שהספקנו לייצר 
והמשכנו לעבוד במרחק של כמאתיים מטר 
מהם. העבודה היתה מתישה ומייגעת אך 
כשראינו את הצוות השני עובד בחריצות 
התגבשה בליבנו מחשבה ילדותית שאם הם 
מצליחים אנחנו לא פחות טובים ואף נקדים 
אותם ונוכיח שאנחנו יותר יעילים. כשהלילה 
ירד היה נראה הכי נכון ונורמלי שעבדנו בנפרד 
מהצוות השני ולכן כך גם נעביר את הלילה, 
בנפרד. התאגדנו סביב המדורה לאחר יום 
עבודה מתיש, והיה משהו באוויר הרגשנו 
שייכים, הרגשנו כוח, לכולנו אותה המטרה, 
הרגשנו שביחד אנחנו בלתי מנוצחים ובכל 
תחושת הרווחה הזאת הפכנו משני צוותים 

לשתי קבוצות ומי שלא בקבוצה לא שייך.

זהות שחורה, חלק 2:   מי שלא בקבוצה לא שייך

שי קלובסקי, תושב רמת השרון, הוציא כבר 
שלושה ספרי ילדים והם מלאים בכל טוב. לא 
מדובר בשרבוב של חרוזים מאולצים עם תמונות 
נוצצות, כמו שלצערי ראיתי לא פעם על מדף 
הספרים, אלא בשירה איכותית בעברית תקנית 

וצחה.  קבלו דוגמא: 

"ירוק לבן אולי סגלגל 
מי זה, מי זה הבצל?

חי, קלוי, או מאודה. 
כך או כך בגללו אני בוכה.

אך אם לרגע נתעלם מכל חסרונותיו 
נגלה אך במפתיע אורח חרפרף ואף 

שובב.
מגוון הוא את חיינו בסלט ובתבשיל,

אך זכרו, יש לקלפו
קליפתו יש להשיל

הרי בתוך הבוץ גדל הוא
והחול הוא לא אכיל".

מדובר ללא ספק בשפה איכותית ואולי אפילו 
גבוהה מדי לילדי האינסטגרם. קלובסקי מודע 

לעניין ולא חושש לאבד קוראים. "אני פונה לכל 
הילדים וגם למבוגרים. באתי להביא מוצר שהוא 
איכותי. הורים שרוצים לתת לילדים שלהם מוצר 

איכותי ייהנו מהספרים".
מי המודל שלך?

מתחבר  מאוד  אני  אחד.  מודל  לי  "אין 
לסיפור של תרצה אתר, למרות שהחיים שלה 
היו טרגיים. כמובן שהכישרון והיצירתיות של 
לאה גולדברג מאוד ניכרים לעין, אבל בסוף זה 
אני עם מה שיש לי להציע. אני עושה את מה 
שאני מאמין בו ומה שאני טוב בו ואני מקווה 

שהקוראים נהנים".
אני מבין שאתה לוקח את הכישרון שלך גם 

לתחום המוזיקה.
"יש כל מיני דברים באופק. מתכננים השקה 
לשלושת הספרים ויש עוד שני ספרים בדרך. 
בנוסף, הספר הראשון מולחן על ידי אמיר הימל, 
צעיר מבטיח ויושר על ידי זמרת מוכשרת. שני 
לידור  ידי  שירים מהספר השני הולחנו על 
מסיקה ויבוצעו על ידי המקהלה הצעירה של 
קונסרבטוריון נתניה. זה מאוד מרגש כי אני שר 

בהרכב הבוגר של המקהלה".
קלובסקי. עברית תקנית וצחה

צילום: הילה יניב

סיפור לשבת - דור זלכה

אחרי שלושה ספרי ילדים, שי קלובסקי, תושב רמת השרון, לא מתבייש להשוות את עצמו לתרצה אתר 

ומביא את הכתיבה שלו למחוזות המוזיקה

כתבת וידאו על שי קלובסקי מחכה לכם 
בדף הפייסבוק:

"המקומון תל אביב"

חמשיר השבוע / דוד בן-אשר

כיסאות

נדחפים, מפרקים, מחברים, נדח"כים,

מקרבים, מרחיקים, מחסלים, מוחקים;

כי אין מה שנחשק 

כמו כיסא שנשחק,

שאיבד, כך פתאום, ישבניו הדבוקים.

השלישי של קלובסקי

תומר קרן
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מוזיקהמוזיקה

תומר קרן
בשמיעה ראשונה עומרי נובל עלול ליצור 
בין  משהו  מכאן.  לא  שהוא  הרושם  את 
טקסס לאלבמה, קאנטרי סטייל. אבל הוא 
לגמרי מכאן, שר את הטקסטים של המחאה 
הישראלית בגוון קאנטרי. והשילוב המרתק 
הזה מגיע ב-3 ינואר לבית היוצר, שם תערך 
השקה של "בפנוכו" – האלבום השני של נובל.

אנחנו נפגשים בסטודיו פרג' בהוד השרון 
לצילומים מקצועיים, אותם תוכלו לראות בדף 
הפייסבוק שלנו "המקומון תל אביב". הדבר 
הראשון שאני שם לב הוא שעומרי לא זז בלי 
הגיטרה. כשאני מעיר לו על כך הוא מגיב 
בחיוך: "היא איתי בכל מקום. גם בלילה אני 
מחבק אותה". אחר כך הוא מתפנה לענות לי 
על הניחוח האמריקאי שבמוזיקה שלו: "אתה 
לא הראשון שאומר לי על כך. המוזיקה שלי 

מושפעת מרוק אמריקאי, בלוז, קנטרי. אבל אני 
רק המעטפת היא חו"ל. אני ישראלי ואני כותב 

על החיים שלי כאן".
אני מרגיש שיש בך הרבה מחאה. 

"זה נכון. דרך המוזיקה שלי אני מעביר את מה 
שאני חושב על מה שקורה לחברה שלנו ולמה 
שקורה לי אישית. לכן האלבום נקרא 'בפנוכו' 
כי זה על כל מה שקורה בפנים. יש המון מוזיקה 
ותרבות שצריכה לקבל במה והממסד צריך יותר 

לחבק, אבל אני לא מאלה שמתקרבנים על זה. 
אני אומר בואו פשוט נעשה ולא נהיה תלויים 
באחרים. אני מופיע עם ההרכב שלי בכל הארץ 

בלי להתרגש מהרדיו". 
לא עברת את גלגל"צ?

"לא. אבל אני לא מתרגש מזה. קודם כל יש 
עוד תחנות שמפרגנות. חוץ מזה, היום מספיק 
שאתה עושה קמפיין טוב בפייסבוק ואתה יכול 

להגיע לקהל גדול מאוד וזו המטרה הגדולה".

נובל 
בתל אביב

לקראת ההופעה בבית 
היוצר בנמל תל אביב 

מדבר עומרי נובל 
על מוזיקת מחאה, 

מחסום הפלייליסט 
והסיבה שבגללה 

חושבים שהוא 
אמריקאי 

מוזיקה

נטלי פורטי
כלום  אומר  לא  אנדרס  תומאס  השם 
לצעירים, אבל אם אתם בני 40 ומעלה השם 
שלו מדגדג לכם את קצה האונה השמאלית, 
וכשמוסיפים אליו את הטייטל "חצי מהצמד 

מודרן טוקינג" הכל מתחבר. 
אנדרס ושותפו לצמד דיטר בוהלן היו בשנות 
השמונים מכונת להיטים מסחררת שמכרה 
עשרות מיליוני עותקים ברחבי העולם בזכות 
 Youre My Heart, Youre" להיטים כמו
 My Soul", "Cheri Cheri Lady",

.""Brother Louie
קריירה  של  בעיצומה  שנמצא  אנדרס, 
מוזיקלית עצמאית, מגיע לישראל בפברואר 
לחמש הופעות בבאר שבע, חיפה, אשקלון 
ולשני הופעות בתל אביב, השניה נוספה עקב 
הביקוש הרב. הוא מתגורר בקובלנץ בגרמניה 

מולדתו והוא נחשב אמן מצליח בארצו. לפני 
כחודש הוציא אלבום חדש שבו הוא מבצע את 

שיריו בשפה הגרמנית. 
דיטר  מנגד הוא מפיק מוזיקלי שמכהן 
כשופט בתכנית "דויטשלנד סופר סטאר" - 
הגרסה המקומית לכוכב נולד. לרגל ההופעה 
שלהם הרמנו טלפון למעריצה מספר 1 של 

הצמד בישראל אילנה דוסטר אמיני.
"בשנת 87-88 היה פה מועדון מעריצים 
אנחנו  �היום  מספרת.  היא  בארץ",  רציני 
כבר כולם בוגרים, בזמנו היינו לוקחים את 

האוטובוס ונוסעים לחיפה להיפגש�. 
פעמיים,  אנדרס  את  שפגשה  אמיני, 
מספרת כי בפעם הראשונה היה זה כאשר יצא 
מהטרמינל כשנחת להופיע בישראל ב-2008, 
ובפעם השניה כשטסה לקופלנץ עיר מולדתו 
בגרמניה. מזה 25 שנה תומאס אנדרס מארגן 
מפגש פעם בשנה בעיר הולדתו למועדוני 

המעריצים מכל העולם. �טסתי לשם כנציגה 
של המועדון שלנו עם עוד כמה חברים, הוא 
העלה אותי לבמה. זה היה כמו באירוויזיון, 

חשבתי שאני בתוך חלום�.
הקבוצה הפעילה שיש לה דף פייסבוק, 
מקיימת מפגשים במרכז הארץ, בקבוצה אנשים 
מכל ישראל. �חולקים מידע וחוויות, למשל 
במפגש האחרון שלנו עשינו קריוקי, כל אחד 

שר את השיר שהוא הכי אוהב�. 

מועדון המעריצים של מודרן טוקינג בישראל בהיסטריה 
(תומאס אנדרס) בארץ  לקראת המופע של חצי מהצמד 
בחודש הבא # אילנה דוסטר אמיני נזכרת: "באחת ההופעות 

הוא העלה אותי לבמה, חשבתי שאני בתוך חלום�

מועדי ההופעות:
תל אביב, היכל התרבות:

8.2.18, 21:00  וב-9.2.19, 21:00
אשקלון, היכל הספורט: 

ה- 6.2.19 רביעי בשעה 21:00
חיפה,  מרכז הקונגרסים:

 7.2.19 חמישי, 21:00
באר-שבע, המשכן לאמנויות הבמה: 

21:00 ,10.2.19

דיבור ישן חדש

נובל. מחבק את הגיטרה  בלילה
צילום: הילה יניב

תומאס אנדרס. 
Tomas Andres Production :צילום
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הופעות

חלום ישן - לירון עמרם
מוסיקה משמחת לבב אנוש. מוזיקת ריקודים 
היא מוזיקה שמדברת אל הנשמה המייחלת 

לתנועה ורוצה להיות חופשית. 
לירון עמרם ממזג מוזיקת אלקטרו-פופ גרובית, 
עם שירה תימנית מסורתית מפליא בסלסולים 
כאחרון המקצוענים אך לא רק, הוא מוביל אותנו 
במיומנות ובנחישות עם הגיטרה שלו אל רחבת 
הריקודים שם הוא מבקש וזוכה לכבוד שלנו. 
הכפיים מורמות מעצמם אל על, המוסיקה  התימנית 
משתלבת בקצב בשלמות, עמרם עושה לה כבוד 
ומרים אותה לגבהים של שמחה וחגיגה. הביטים 
המתפתלים של האלקטרו פופ מחזיקים את כל 

העסק למעלה, זה דיסקו. וזה מכושף. 
לירון עמרם והפנתרים.

הופעה קרובה:
 24.1 בשעה 22:00, הצוללת הצהובה, ירושלים

תזמורת הבארוק ירושלים תבצע בקונצרט 
הקרוב בירושלים ובתל אביב, מוסיקה קולית 
העברית.  בשפה  שנכתבה  ה-18  מהמאה 
מדובר ביצירות שנחשפו בבתי כנסת באמסטרדם 
ובאיטליה וזכו כעת לעיבודים תזמורתיים חדשים, 

חלקם בבכורה עולמית. 
בקונצרט הקרוב תוצג לקהל מוסיקה נהדרת 
ומגוונת שכולה בארוק מאוחר. הפרויקט הנו 
תוצאה של שיתוף פעולה בין התזמורת לבין המכון 
למוסיקה יהודית באוניברסיטה העברית בירושלים. 
שיחד ליקטו עיבדו וערכו מוסיקה שהתגלתה בבתי 
כנסת באמסטרדם ובקזאלה מונפראטו שבאיטליה. 
מאת  העברית  בשפה  יצירות  יבוצעו  בנוסף 
המלחינים לואי סלדין הצרפתי, שחיבר מוסיקה 
לקהילה היהודית בפרובנס וכריסטיאנו ג'וזפה 
לידרטי, כמו כן, יבוצעו עיבודים מאת מנהלה 
המוסיקלי של התזמורת: פרופ' דוד שמר, שינצח 
על הקונצרט. אל התזמורת יצטרפו ארבעה סולנים: 
קלייר מגנאג'י, סופרן; אלון הררי, קונטרה-טנור; 
שיתקיים  הקונצרט  טנור.   פלורנטין,  דורון 
בירושלים יועבר בשידור חי בכאן קול המוסיקה.  

הסינגל החדש של שלומי אביעד מתאים בול 
לנסיעה על הקורקינט בבוקר. בפנים חתומות עם 
אוזניות ומשקפי שמש השיר הזה יושב בול על 
הלוק. שלומי אביעד הזמר והיוצר שזכור מהלהיטים: 
אוטומט, כלום לא זז,  ולא צריך לברוח, יוצא עם 
"הנה היא עולה", בעיבוד משותף עם רפי קריספין. 
אביעד לא חוסך שבטו והולך ישר לוריד, עם סולו 
גיטרות ותופים מעולמות מטאל, שירה דומיננטית 
ודרמטית אך מלודית שנשברת במקומות הנכונים, 
לאביעד נוכחות שלא ניתן להתעלם ממנה. השיר 
מספר על בחורה תל אביבית קווים לדמותה. והנה 

עצרתי, הרגל מתופפת בקצב, נותנת הופעה לכל 
באי הצומת. הנה היא עולה. 

בארוק עברי - לחובבי הז'אנר

הנה היא עולה - שלומי אביעד 

רק בלילות – שי צברי וקותימאן אורקסטרה 
קותימאן, האיש והגרוב, מארח את שי צברי 

בסינגל היפה "רק בלילות". 
מדובר ביצירה מוזיקלית מגוונת שמשתעשעת 
עם ז'אנר ה-RNB שעושה כבוד לכוכבי הראפ 
ממש כמו באמריקה. בדומה לכך, שי צברי, אמן 
מזרחי עולה, ששיתף פעולה בעבר עם אמנים 
רבים מכל קצוות העשייה בישראל, בתפקיד 
הפרונטמן שוטח בפנינו את את יגונו על אהבה, 
בלדה לאישה שעזבה. צברי ענק. גדול מהחיים, 
הוא נוחת באלגנטיות לתוך היצירה של קותימאן 
אשר עוטפת אותו בהילה של סבנטיז. עם כינורות 
וגרוב  פאנק  נגיעות  לצד  מזרחיים  ולחנים 
קותימאן מרתק אותנו ומחזיק אותנו עירניים עד 

הסוף המר מתוק. 
הופעה קרובה: שי צברי ונבחרת הגרוב 

בדאבל פיצ'ר, חמישי, 28.2 , רדינג 3
עטיפת הסינגל: יח"צ

צילום: רוסתם באירמוב

מועדי הקונצרט: 
ימקא הבינלאומית ירושלים: 

יום א', ה- 13.1.2019 בשעה 20:00  
אולם צוקר, היכל התרבות, תל אביב: יום ב', 

14.1.2019, בשעה 20:00  

סינגלים חדשים

Chicken Masala ביג בהודו –הוד מושונוב

המבקרת
המּוִזיקִלית

נטלי פורטי

פופ  (הוד מושונוב), אמן   BEMET
אלקטרוני שמשתתף דרך קבע בהפקות 
מוסיקליות של אמנים מן השורה ראשונה 
בישראל כמו אביב גפן, סבלימינל, אסף 
 A-WA ,אמדורסקי, רע מוכיח, אסף אבידן

וקפה שחור חזק. 
החל ליצור לעצמו שם בזירה הבינלאומית 
ולהפיק מוסיקה עם אמנים מוכרים בחו"ל. 
הסינגל  של  ההשקה  התקיימה  לאחרונה 
"Chicken  Masala" בו זמנית בישראל 
ובהודו. הסינגל הוא השיר השני שיוצא מתוך 
"BEMET" אלבומו הראשון של מושונוב, 

שצפוי לצאת בקיץ. 
כולו  צולם  והמרהיב  הייחודי  הקליפ 
בסגנון בוליווד בהפקת ענק הכוללת מעל 
100 ניצבים ושחקנים בוליוודים ופונג�אבים 
יחדיו. מדובר בפיצ'ר קטן, שיר הלל למאכל 
האהוב על מושונוב - הוא הצ'יקן מסאלה. 

ובמחוז  בברג�אסטן  התקיימו  הצילומים 
פונג�אב בטירת Noor Mahal ובוים על ידי 
 Atharv - הבמאי ההודי-פונג�אבי הנודע

 .Baluja

דורון אורסיאנו המבקר המוזיקלי, יצא לדרך חדשה ואני כאן להטות לכם אוזן,
ממשיכים לתת לכם את הבמה.

hamevakeret.maariv@gmail.com :מייל

UK PINK FLOYD EXPERIENCE בישראל

1:0 לישראל. ניצחון לאוהדים. להקת הקאברים 
הידועה מבריטניה, תגיע לישראל ל-3 הופעות. 

הלהקה מבצעת ממיטב שירי הלהקה המיתולוגית 
ה-PINK FLOYD. ותארח את להקת הטריביוט 
הישראלית Echoes הידועה ברחבי העולם כאחת 

מלהקות המחווה הטובות של פינק פלויד.

צילום:אקוס יח"צ

UKPFE צילום: קרדיט אגואיסט הפקות

מועדי ההופעות:
המשכן לאמנויות הבמה בבאר שבע: 4.1

היכל התרבות בתל אביב:  5.1
מרכז הקונגרסים בחיפה: 6.1

צילום: אריק סולטן עטיפת הסינגל: יח"צ

צילום: דור מלכה
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מעריב / 8198869 / 

מודעה מטעם מקבל ההיתר

מעגן התפלה בע"מ ח.פ. 512730219

היתר להזרמת תמלחות )רכז התפלה( לים

מספר 33/2018

מקבל ההיתר - מעגן התפלה בע"מ קיבוץ מעגן מיכאל

אופן ההזרמה ומיקומה:

ההזרמה תתבצע דרך צינור מוצא ימי של 300 מטר לים ומוצאים לים בספיקה ובאיכות 

כמפורט בהיתר ההזרמה.

ניתן לעיין בהיתר ההזרמה באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה: 

www.sviva.gov.il

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית בסמכות הוועדה
המקומית מספר 257-0605386

והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
תשכ"ה - 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה "מבוא 
צפון  מחוז  ובניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  ובמשרדי  העמקים", 
 .257-0605386 הוועדה המקומית מספר  מופקדת תכנית בסמכות 
גרסה: תשריט - 9 הוראות - 12 המהווה שינוי לתכניות הבאות: ג / 
8588 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: כפר כנא גושים 
גוש:   13  -  12 חלקה:   17391 גוש:  לתכנית:  חלקות   /
תוספת   - התכנית:  הוראות  עיקרי   24 חלקה:   17391
שטח תת קרקעי - תוספת אחוזי בניה - הגדלת תכסית 
קרקע - הסדרת קוי בניין - העלאת גובה הבניין ל 19 
מ' במקום 14.5 מ' - ניוד זכויות בניה מעיקרי לשירות 
- הוספת קומה כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
www. הוועדה  באתר  או  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
www.iplan. וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון .mavo.co.il

gov.il. כל מעונין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע ע"י התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה 
המקומית  הוועדה  למשרדי  בעתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת 
לתכנון ולבניה "מבוא העמקים"  כתובת: רח' ציפורן 5, נצרת עלית 
הוועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   04-6468585 טלפון: 
המחוזית, מחוז צפון כתובת: רח' מעלה יצחק נצרת עלית, טל':-04
לא  לתכנית  התנגדות  לחוק  103(א)  לסעיף  בהתאם   .6508508
תתקבל ולא תדון אלא אם כן הוגשה בכתב בפרוט הנמקות ובלווי 
ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות  את  המאמת  תצהיר 

לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות) תשמ"ט - 1989. 
ד"ר חאתם דאוד יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובניה "מבוא העמקים"

מרחב תכנון מקומי - "יישובי הברון"
לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה  בזאת  נמסרת 
הוגשה  כי   ,1965  - תשכ"ה  והבניה  תכנון 
 10397 בגוש  דעאס  עמאש  ע"ש:  בקשה 
חלקה: 82 מגרש: 2095 ישוב: ג'סר א-זרקא 
שבאישורה יש משום הקלה לעניין: תכסית 
מ"ר    45 תוספת   .40% במקום   47% קרקע 
תוספת   .20% יח"ד  תוספת  שירות.  שטחי 
קומה רביעית ועליית גג. ניתן לעיין בבקשה 
קבלת  בשעות  המקומית  הועדה  במשרדי 
אפשר  בכתב,  מנומקת  התנגדות  קהל. 
זאת,  הודעה  מפרסום  יום   15 תוך  להגיש 
 ,58 (ת.ד.  הברון"  "יישובי  המקומית  לוועדה 

זכרון יעקב -30950 טל' 04-6305522)
ארנון גלעדי יו"ר הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה - "יישובי הברון"

עיריית נצרת עילית מינהל הנדסה - חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965
מרחב התכנון המקומי נצרת עילית - הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר 212-0655951
גרסת הוראות: 9, גרסת תשריט: 5

 - תשכ"ה  והבניה,  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזו  נמסרת 
1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר 212-0655951. המתייחסת 
לתכניות הבאות: כפיפות 212-0372813 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
ישוב: נצרת עילית גושים/ חלקות לתכנית: גוש: 17471 חלקי חלקות: 23, 24, 
45, 47, 64, 65 גוש: 17531 חלקי חלקות: 94 גוש: 17791 חלקי חלקות: 57, 58, 61 
עיקרי הוראות התכנית: התכנית קובעת הוראות בניה באזור המיועד למבנה 
ציבור .הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 10/08/2018 
התכנית   .07/08/2018 בתאריך   , עמוד   ,7905 מספר  פרסומים  ובילקוט 
האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה נצרת עילית, רחוב 
צפון,  מחוז  המחוזית,  הועדה  ובמשרדי   04-86478828 טלפון:   ,16 הגלבוע 
כתובת: מעלה יצחק 29, נצרת עילית, טלפון: 04-6508555 כל המעוניין רשאי 

לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אלכס גדלקין יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה

מרחב תכנון מקומי-"יישובי הברון"
לחוק   149 הודעה סעיף  בזאת  נמסרת 
תכנון והבניה תשכ"ה – 1965 כי הוגשה

בגוש  אברהם  זילברפלד  ע"ש:  בקשה 
10132 חלקה 88 

מגרש: ישוב: גבעת עדה
שבאישורה יש משום הקלה לעניין:

1. הקלה בתוספת שטח עיקרי בשיעור 
של 6%

2. הקלה 10% בקו בניין אחורי
הועדה  במשרדי  בבקשה  לעיין  ניתן 

המקומית בשעות הקבלת קהל.
להגיש  בכתב,אפשר  מנמקת  התנגדות 

תוך 15 יום מפרסום הודעה
זאת לוועדה המקומית "יישובי הברון" 
טל'  -  30950 יעקב  זכרון   ,58 (ת.ד. 

(04-6305522
ארנון גלעדי

יו"ר הוועדה המקומית
לתכנון והבנייה- "יישובי הברון

הוועדה המקומית לתכנון ובניה ”יזרעאלים“
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ“ה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה ”יזרעאלים“ בקשה למתן היתר בניה כדלקמן: בקשת רוזן כפר יהושע- הריסת מבנים, מבנים 
חקלאיים ומבני עזר חדשים ולגיטימציות + הקמת גדר ע“ג גבולות צפון, דרום, מזרח-הקלה בגובה גדר מחומר קל- 2.5 מ‘ במקום 1.5 מ‘

טבלת מבנים ושימושים-

בכתובת: כפר יהושע  גושים וחלקות:  גוש: 12714, חלקה: 39  גוש: 12715, חלקה: 30, מגרש: 216, גוש: 12715, חלקה: 49, מגרש: 16_1  תיק בניין: 15272 מספר בקשה: 20181626 ע"י: רוזן רחל ועידו  
המעוניינים להשמיע את עמדתם יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית עמק יזרעאל, תוך 15 יום מתאריך הודעה זו.  כתובתנו: ת.ד. 90000 עפולה מיקוד 18120

אייל בצר יו"ר יזרעאלים/ר.מ.ע ע.יזרעאל

סעיף בהוראות תכנית מפורטתחקלאי/מבני משק
התכנית

הפניה למפרט ציטוט מתוך הוראות התכנית
מצורף

סעיף במסמך 
הטכנית המצורף

מרחק שטח קייםהשימושמספר מבנהסטטוס
מגבול

שטח מוצעשטח קיים

156מגוריםAבהיתר, ללא שינוי
ג/12139

ל“ר- מבנים לא 
כלולים בבקשה

221.3סככת ציוד חקלאי Bבהיתר, ללא שינוי

224.2חנית רכבים חקלאייםCבהיתר, ללא שינוי

30050משרד משקיDמבנה חדש
ג/14433

סעיף 3.1.2

סעיף קטן 7 

מבנים סככות ומתקנים לצורך היצור 
החקלאי המשמשים את הנחלה עצמה: 

משרד משקי
מחסן חומרים Eמבנה חדש

חקלאיים
סעיף 30515.073.1.2

סעיף קטן 7

מבנים סככות ומתקנים לצורך היצור 
החקלאי המשמשים את הנחלה עצמה: 

מחסן חקלאי
מבנה עזר- סניטציה Fלגיטימציה 

והתארגנות
סעיף 1321383.1.2

סעיף קטן 10

שימושים וגידולים אשר אינם 
מפורטים לעיל- לשיקול דעת הועדה 

המקומית ועל פי מפרט באישור 
המשרד לאיכות הסביבה ומשרד 

החקלאות

סעיף 5.6

תוספת למבנה 
קיים

G מבנה עזר- ביתן שומר
ומחסן

סעיף 28.133.1.2

סעיף קטן 10

שימושים וגידולים אשר אינם 
מפורטים לעיל- לשיקול דעת הועדה 

המקומית ועל פי מפרט באישור 
המשרד לאיכות הסביבה ומשרד 

החקלאות

סעיף 5.5

מבנה ייבוש אריזה Hלגיטימציה 
ואחסנה

סעיף 189687.283.1.2

סעיף קטן 7

מבנים סככות ומתקנים לצורך היצור 
החקלאי המשמשים את הנחלה עצמה: 

בית אריזה, מחסן חקלאי, עיבוד 
תעשייתי ביתי של התוצרת החקלאית

סעיף 5.4

(8597.42 3838597.42חממהIמבנה חדש
(+ 7660.8

7660.8

סעיף 3.1.2

סעיף קטן 7

מבנים סככות ומתקנים לצורך היצור 
החקלאי המשמשים את הנחלה עצמה: 

בתי צמיחה 

סעיף 5.3

לגיטימציה 
ותוספת למבנה 

קיים

Jסעיף 166429019803.1.2חממה

סעיף קטן 7

מבנים סככות ומתקנים לצורך היצור 
החקלאי המשמשים את הנחלה עצמה: 

בתי צמיחה 

סעיף 5.3

סעיף 3910.43.1.2חממהKמבנה חדש

סעיף קטן 7

מבנים סככות ומתקנים לצורך היצור 
החקלאי המשמשים את הנחלה עצמה: 

בתי צמיחה 

סעיף 5.2

סעיף 59.573.1.2מעבר מקורהLמבנה חדש

סעיף קטן 7

מבנים סככות ומתקנים לצורך היצור 
החקלאי המשמשים את הנחלה עצמה: 

בתי צמיחה 
סעיף 77.023.1.2מעבר מקורהMמבנה חדש

סעיף קטן 8

מבנים סככות ומתקנים לצורך היצור 
החקלאי המשמשים את הנחלה עצמה: 

בתי צמיחה 
מתקנים הנדסיים לשרות המשק 26622.04חדר חשמלNמבנה חדש

החקלאי- גנרטור, בריכת אגירה 
וכדומה

סעיף 5.10

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
עמק המעיינות

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון
והבניה- 1965.

לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
המקומית לתכנון ולבניה עמק המעיינות בקשה 
למתן היתר בניה: הריסת גג קיים ותוס' קומה 
 ,20180186 בקשה:   מס'  קיים  מגורים  לבית 
המבקש:אבסוס  שם   4454 בניין:  תיק  מספר 
איידן אבסוב סיידה כתובת: מנחמיה, משעול 
 ,44 חלקה:   ,15497 גוש:   44 מספר  הסנונית 
מגרש: 44 הבקשה כוללת את ההקלות/ שימוש 
חורג:  הקלה בקו בניין צדי צפוני עד 10% לכל 
מי שיש לו התנגדות מאיזו סיבה שהיא לבקשה 
הנ"ל, יואיל להגישה לוועדה המקומית לתכנון 
זו.   הודעה  פרסום  מיום  יום   14 בתוך  ולבניה, 
שתוגש   התנגדות  כל  תובא  זה  מועד  לאחר 
לתכנון  המקומית  בוועדה  לדיון  הנ"ל  בנושא 

ולבניה והיא תחליט בנדון.
יורם קרין יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
 עמק המעיינות

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון 
והבניה- 1965.

לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
בקשה  ולבניה עמק המעיינות  לתכנון  המקומית 
למתן היתר בניה: בית מגורים חדש מס' בקשה: 
20180234, מספר תיק בניין: 4492 שם המבקש: 
נחום,  שדה  כתובת:  קרן  גולוב  דימה  גולוב 
מגרש:   ,181 חלקה:   ,23282 גוש:   1179 מספר 
חורג:  כוללת את ההקלות/ שימוש  179 הבקשה 
חניה  בנין  קו   10% צדי/אחורי  בניין  בקו  הקלה 
התנגדות  לו  שיש  מי  לכל  מטר   2 במקום  מ'   0
מאיזו סיבה שהיא לבקשה הנ"ל, יואיל להגישה 
יום   14 בתוך  ולבניה,  לתכנון  המקומית  לוועדה 
תובא  זה  מועד  לאחר  זו.   הודעה  פרסום  מיום 
כל התנגדות שתוגש  בנושא הנ"ל לדיון בוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון.      

יורם קרין
יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

הודעה לפי תקנה 36(ד)(2)
לתקנות התכנון והבנייה (רישוי 

בנייה) התשע"ו-2016
ניתנת בזאת הודעה כי הוגש לוועדה 
"גליל  ובניה  לתכנון  המקומית 
תח/ מס'  חלוקה  תשריט  מזרחי" 

יישוב:  מחמוד  דחלה  ע"ש  טור/475 
טורעאן גוש: 16623 חלקה:45 מכיוון 
התקבלו  לא  האמורה  שלבקשה 
הרשומים  הקרקע  בעלי  כל  הסכמת 
עניין  לו  שיש  מי  כל  הרשום,  בנסח 
במקרקעין הנ"ל, רשאי לעיין בבקשה 
בכיכר  הוועדה,  במשרדי  האמורה 
השעון בכפר תבור ולהגיש התנגדות 
מפרסום  ימים   15 תוך  לבקשה 

הודעה זו. 
מגיש הבקשה מחמוד דחלה 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה "גליל מרכזי"
חוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר 252-0589408 
והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזה  נמסרת 
גליל  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי   ,1965 תשכ"ה- 
מרכזי, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז צפון, מופקדת 
 5 הוראות  גרסת:   .252-0589408 מספר  מקומית  מתאר  תכנית 
השטחים  ג/7145  הבאות:  לתכניות  שינוי  המהווה   5.0 תשריט 
הכלולים בתכנית ומקומם: רשות מקומית: מ.מ. גוליס ישוב: גוליס 
מחלקה:   18441 גוש:  לתכנית:  גושים/חלקות  ג'וליס  הדרומי  בצד 
גוש: 18441  חלקי  עד: 45  מחלקה: 45  גוש: 18441  חלקי  39 עד: 39 
מחלקה: 105 עד: 105 חלקי עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה 
בחלקות 39,45,105 בגוש: 18441. כל המעונין רשאי לעיין בתכנית, 
וכן  לקהל.  פתוחים  האמורים  המשרדים  שבהם  ובשעות  בימים 
  http://www.galil-merkazi.co.il הוועדה:  של  האינטרנט  באתר 
ובאתר מנהל תכנון: www.iplan.gov.il כל מעונין בקרקע, בבניין או 
כל  וכן  ע"י התכנית,  נפגע  עצמו  תכנוני אחר הרואה את  פרט  בכל 
הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום 
ממועד פירסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, 
שכתובתה:  מרכזי  גליל  ובניה,  לתכנון  המקומית  הועדה  למשרדי 
מרכז השווקים השוק העירוני מול מכבי אש ת.ד. 406 עכו טלפון: -04
9912621. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית(כתובת: 
לסעיף  בהתאם   .(04-6508508 טלפון:  עלית,  נצרת  הפנים,  משרד 
103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא אם כן 
העובדות  את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  פרוט  בכתב  הוגשה 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט- 1989.

חסין פארס
יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל מרכזי

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 
התכנון והבניה תשכ"ה-1965, כי במשרדי 
"לב  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
לקבלת  בקשה  ,הוגשה  בסכנין  הגליל" 
מס':  בתיק  בבניה  חורג,  הקלה/שימוש 
בגוש:  בסאם  חלאילה  ע"י:   20180653
יעוד:   ,17/2 מגרש:   ,4 חלקה:   ,  19281
הקלה   -1 ההקלה:  מהות  בישוב:  מגורים 
צידי  בניין  בקו  לחנייה  סככה  בבניית 
מ'   0 של  בנסיגה  צפוני  ואחורי  מזרחי 
 2.60 על  יעלה  לא  שגובהו  מ'   3.0 במקום 
מ' כפי שמותר בתקנון,וזה בהתאם לתקנה 
בניה  אחוזי  בניוד  הקלה   -2 4.(1).א. 
קרקע  בקומת  שירות  בשטח  בתכסיט 
בתקנון  שמותר  כפי   6% במקום   6.42%
רשאי  המעוניין  כל  מאושר.  ג/12906 
להגיש התנגדות תוך 14 יום מסיום פרסום 
לפי  הועדה המקומית  למשרדי  זו,  הודעה 
הכתובת: הועדה המקומית לתכנון ולבניה 

"לב הגליל" ת.ד. 80 סכנין 20173.
בכבוד רב, נביל דאהר,עו"ד יו"ר הועדה 

הועדה המקומית לתכנון ולבניה "לב הגליל"
הודעה לפי תקנה 36(ד) לתקנות התכנון והבניה

(בקשה להיתר, תנאים ואגרות)
התש"ל - 1970

אני החתום מטה חיאדה אבראהים 
מס'  סכנין  מעיר   203451398 ת.ז. 
כי  בזאת  מודיע   20180652 בקשה: 
מגורים  יחידת  לבנות  מבקש  אני 
משתי קומות כתוספת למבנה קיים 
לפי היתר בניה מס:' 461/11. בגוש: 
כל   200/1 מגרש:   41 חלקה:   19271
מי שטוען לזכויות במקרקעין הנ"ל 
על  בכתב  יודיע  לבקשתי  ומתנגד 
ממועד  יום   15 בתוך  התנגדויותיו 
ההתנגדות  כתב  זו.  הודעה  פרסום 
המקומית  הועדה  למשרדי  ישלח 
 80 ת.ד.  הגליל  לב  ולבניה  לתכנון 

סכנין 30810.
מאשר הפרסום מטעם הועדה.
פיינרו דורין מהנדס הועדה

הועדה המרחבית לתכנון
ובניה גליל מזרחי

התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי 
והבניה התשכ"ה -1965

הוגש  כי  הודעה  בזאת  ניתנת 
לתשריט  בקשה  המקומית  לועדה 
 15569 גוש  תח/מג/954,  חלוקה 
חלקה 33, על שם חנא אניס חורי 
אי  ההקלה:  מהות  מג'אר.  כפר 
ע"פ  מהגבולות  מרווחים  שמירת 
תכניות במקום. כל המעוניין רשאי 
הועדה  במשרדי  בבקשה  לעיין 

ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי מהנדס הועדה 

הועדה המקומית לתכנון ולבניה יקנעם עילית
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה- 1965 

להלן החוק
 149 לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
ובניה  לתכנון  המקומית  לועדה  הוגשה  לחוק, 
להקלה  בקשה  המקומית)  הועדה  יקנעם(להלן 
בקשת  הבקשה:  מהות   201800134 בקשה:  מס' 
(סה"כ  דיור  יח'  תוספת  בנייה,  תוספת  הקלה- 
תוספת  לגג,  יציאה  חדר  תוספת  דיור),  יח'   2
בגוש:  חנייה.  ותוספת  הצללות  תוספת  אחסנה, 
האיריסים  רחוב:  מגרש:   138 חלקה:   11098
ההקלות:  פירוט  דוד  נילי  המבקש:  יוקנעם   29
קיימת  דיור  יחידת  לפיצול  הקלה  מבוקשת 
לפי תיקון 117 לחוק  נוספת  דיור אחת  ליחידה 
התכנון והבניה. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה 

להיתר באתר ההנדסי של הועדה המקומית:
h t t p : // v a a d a .yo q n e a m . o r g . i l /
n e w e n g i n e /p a g e s /p i r s u m i n 2 .
זו,  מהקלה  נפגע  עצמו  הרואה  כל   awspx
תוך  ההקלה  להתרת  התנגדותו  להגיש  רשאי 
המקומית  לועדה  זו  הודעה  מתאריך  שבועיים 
לועדה  הוגשה  הנ"ל  הבקשה  העירייה.  במשרדי 
בציון  "לדיון"  חותמת  נושאת  והיא  המקומית 

מועד ההגשה.
בכבוד רב, דני גולדברג מהנדס העיר

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה "הגליל המזרחי"
ת.ד. 515 כפר תבור

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

הנ"ל,  הסעיף  ע"פ  הודעה,  בזאת  ניתנת 
למתן  בקשה  המקומית  לועדה  הוגשה  כי 
שם   1320180003 מס'  בניה  להיתר  הקלה 
העורך:  שם  עלאא+סאמי  חורי  המבקש: 
 56 חלקה:   15574 בגוש:  אחמד  זבידאת 
מגרש: 56/5 בכתובת: מג'אר מהות הבקשה: 
עם  קיים  בית  מעל  קוטג'  קומות   2 תוספת 
יח"ד   2 סה"כ  עמודים  ק.  סגירת   + היתר 
במגרש. מהות ההקלה: 1- אי שמירת מרווח 
מ'   3.0 במקום  מ'   2.5 מזרחי  צדדי  מינימלי 
מעל  קומה  הוספת   -2 קיימים.  בניינים  ס. 
(מרתף  תכנית  לפי  המותר  הקומות  מספר 
משתלב  הקומה  הוספת  כאשר  קרקעי)  תת 
בניין  בגובה  הקלה   -3 הקרובה.  בסביבה 
תכנית במסגרת  לפי  מ'   15 מ' במקום   17.41
המעוניין  כל  מותרים.  בנייה  אחוזי  סה"כ 
רשאי לעיין בבקשה במשרדי הועדה ולהגיש 

התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי - מהנדס הועדה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון
הודעה לפי סעיף 149 

לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965
להקלה  בקשה  הוגשה  הנ"ל  המקומית  לוועדה 
מהות   264 חלקה   6680 גוש  ארסוף  בישוב 
1. הקלה בקווי בניין צדדיים לבריכת  הבקשה: 
מגבול  מ'   4.00 במקום  מ'   1.55 פרטית  שחייה 
לבריכת  אחורי  בניין  בקו  הקלה   .2 מגרש. 
מגבול  מ'   5.00 במקום  מ'   3.20 פרטית  שחייה 
מגרש. 3. הקלה בקו בניין צדדי (דרומי) למבנה 
מגרש.  מגבול  מ'   4.00 במקום  מ'   3.60 עיקרי 
אותה  בתחום  בתים  שני  בין  במרחק  הקלה   .4
הקלה   .5 מ'   12.00 במקום  מ'   11.30 חלקה 
מהוראת התכנית לעניין חיבור לביוב על הקמת 
מס'  עזיז  יוני  המבקש:  שם  ביתי.  לביוב  מתקן 
מס'   20170026 מס'  בקשה   132407400 תיק 
שיש  מי  כל   8556834059 זמין  ברישוי  בקשה 
מנומקת  אותה  יגיש  הנ"ל  לבקשה  התנגדות  לו 
עפ"י  השרון"  "חוף  המקומית  לועדה  בכתב 
זו.  הודעה  מפרסום  יום   14 תוך  הנ"ל,  הכתובת 
הוועדה המקומית  לעיין בבקשה במשרדי  ניתן 

בשעות קבלת קהל 12:30-08:30 בימים ב'-ד'.
אד' ירדן ערמון  מהנדס הועדה המקומית חוף השרון

נוסח ההודעה לפי תקנה 36(ב)
בנייה)  והבנייה(רישוי  התכנון  לתקנות 
כי  הודעה  בזאת  ניתנת  התשע"ו-2016 
ובניה  לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה 
גליל מזרחי בקשה לאישור תכנית חלוקה 
מספר הבקשה תח/מג/954 מהות הבקשה 
מגאר  יישוב  חלוקה  תכנית  אישור 
 2136313 ת.ז.  חנא  חורי  שם  המבקש 
ת.ז.  חנא  חורי  שם  בקרקע  הזכויות  בעל 
 33 חלקה   15569 גוש  מיקום   2136313
התקבלו  לא  האמורה  שלבקשה  מכיוון 
הסכמת כל בעלי הקרקע הרשומים בנסח 
במקרקעין  עניין  לו  שיש  מי  כל  הרשום, 
האמורה  בבקשה  לעיין  רשאי  הנ"ל, 
בכפר  השעון  בכיכר  הועדה  במשרדי 
 15 תוך  לבקשה  התנגדות  ולהגיש  תבור 

ימים מפרסום הודעה זו.
חורי חנא מגיש הבקשה להיתר

הועדה המקומית לתכנון ולבניה "לב הגליל"
חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965

מרחב תכנון ועדה מקומית "לב הגליל"-סכנין
נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק 
התכנון והבניה תשכ"ה-1965, כי במשרדי 
"לב  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
לקבלת  בקשה  ,הוגשה  בסכנין  הגליל" 
מס':  בתיק  בבניה  חורג,  הקלה/שימוש 
גוש:  אברהאים  חיאדה  ע"י:   20180652
19271 , חלקה: 41 , מגרש: 200/1 בישוב: 
למבנה  הקלה   -1 ההקלה:  מהות  סכנין 
 2.70 של  בנסיגה  צדדי  בנין  בקו  מוצע 
מ'   3.0 במקום  מ'   2.70 קיים  ומבנה  מ' 
כל  מאושר.  ג/9169  בתקנון  שמותר  כפי 
 14 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  המעוניין 
למשרדי  זו,  הודעה  פרסום  מסיום  יום 
הועדה  הכתובת:  לפי  המקומית  הועדה 
המקומית לתכנון ולבניה "לב הגליל" ת.ד. 

80 סכנין 20173.
בכבוד רב, נביל דאהר, עו"ד יו"ר הועדה
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בקשה לקבלת הצעות לתפקיד לשני שמאים
לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "גליל מזרחי"

"הוועדה"  (להלן:  מזרחי"  "גליל  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
"הוועדה המקומית") מזמינה בזאת מועמדים/ות מתאימים/ או 
ועדה(להלן:  לוועדת האיתור לתפקיד שמאי  ות להגיש מועמדות 

"הבקשה" או "ההזמנה").

המחייבים  הכשירות  תנאי  לרבות  ההזמנה  של  המלא  הנוסח 
ונספחיה של ההזמנה מפורסם באתר הוועדה המקומית בכתובת 

www.vgm.co.il ובמשרדי הועדה.
פנייה זו הינה פומבית לשם מתן אפשרות להגשת מועמדות לכל 
ההזמנה  של  המלא   בנוסח  המפורטים  בקריטריונים  העומד/ת 

אשר מעוניין/ת להגיש את מועמדותו/ה.

את טופס ההצעה החתומה יש להגיש במעטפה סגורה במסירה 
ידנית בלבד לתיבת ההצעות המצויה במזכירות משרדי הוועדה, 
בנין השעון, רחוב ראשי כפר תבור לא יאוחר מיום 21.01.19 בשעה 

12:00 במשרדי הועדה.

יובהר כי ההזמנה מופנית לגברים ולנשים כאחד.

אבי קרמפה יו"ר הוועדה המקומית גליל מזרחי 

הודעות בעיניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה

(הסדרת הולכה חלוקה והספקה של חשמל) תשנ"ו - 1998 תקנה 3 (ב)

במשרד  החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרת 
למתן  המקומית  הרשות  ולמהנדס  והמים  האנרגיה  הלאומיות  התשתיות 
הרשאה להקמת רשת חשמל עילית ומתקניה בגוש חלב לפי תכנית עבודה 

מס' ח"צ 210823 כלהלן:

כל  על    ,1037-1035 מס'  ואבטחה  לחלוקה  פוליאסטר  ארונות  התקנת 
אביזריהם.

בגוש חלב  גוש 14130  חלקות 52, 61, 74  גוש 14143  חלקה 12 

העבודה  בשעות  במשרדי הרשות המקומית  העבודה  בתוכניות  לעיין  ניתן 
הרגילות. 

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי  הרשות 
המקומית מועצה מקומית גוש חלב,  ת.ד 7,  גוש חלב  1387200 עם העתק 

הודעות בעיניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה

(הסדרת הולכה חלוקה והספקה של חשמל) תשנ"ו - 1998 תקנה 3 (ב)

במשרד  החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרת 
למתן  המקומית  הרשות  ולמהנדס  והמים  האנרגיה  הלאומיות  התשתיות 
לפי תכנית  בדיר אל-אסד   ומתקניה  עילית  הרשאה להקמת רשת חשמל 

עבודה מס' ח"צ 210805 כלהלן:

שינויים ברשת חשמל מתח נמוך,  על כל מתקניה.

בדיר אל-אסד גוש  18819  חלקות   46,  55,  61     

העבודה  בשעות  המקומית  במשרדי הרשות  העבודה  בתוכניות  לעיין  ניתן 
הרגילות.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי  הרשות 
המקומית   מועצה מקומית דיר אל-אסד,  ת.ד 1,  דיר אל-אסד  2018800   

עם העתק לחברת החשמל בע"מ.

הודעות בעיניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה (הסדרת 
הולכה חלוקה והספקה של חשמל) תשנ"ו - 1998 תקנה 3 (ב)

במשרד  החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרת 
למתן  המקומית  הרשות  ולמהנדס  והמים  האנרגיה  הלאומיות  התשתיות 
לפי תכנית עבודה  עילית ומתקניה בתמרה   הרשאה להקמת רשת חשמל 

מס' ח"צ 210921 כלהלן:

התקנת ארון פוליאסטר לחלוקה ואבטחה מס'  341,  על כל אביזריו.

בתמרה גוש   18583    חלקה   93 

העבודה  בשעות  במשרדי הרשות המקומית  העבודה  בתוכניות  לעיין  ניתן 
הרגילות.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי  הרשות 
החשמל  לחברת  העתק  עם     3081100 תמרה   תמרה,   עירית  המקומית 

בע"מ.

הודעות בעיניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה

(הסדרת הולכה חלוקה והספקה של חשמל) תשנ"ו - 1998 תקנה 3 (ב)

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד התש־
תיות הלאומיות האנרגיה והמים

ולמהנדס הרשות המקומית למתן הרשאה להקמת רשת חשמל עילית ומת־
קניה בכפר יאסיף לפי תכנית עבודה מס' ח"צ 210655 כלהלן:

שינויים ברשתות חשמל מתח גבוה ומתח נמוך,  על כל מתקניהם.

בכפר יאסיף     

גוש   18769    חלקות   35,  37,  38  גוש 18765    חלקה  68   

העבודה  בשעות  המקומית  במשרדי הרשות  העבודה  בתוכניות  לעיין  ניתן 
הרגילות.

הודעות בעיניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה

(הסדרת הולכה חלוקה והספקה של חשמל) תשנ"ו - 1998 תקנה 3 (ב)

נמסרת בזאת הודעה כי הוגשה בקשה למנהל מינהל החשמל במשרד הת־
שתיות הלאומיות האנרגיה והמים ולמהנדס הרשות המקומית למתן הר־

שאה להקמת רשת חשמל עילית ומתקניה במג'א ר לפי תכנית עבודה מס' 
ח"צ 210903 כלהלן:

שינויים ברשת חשמל מתח נמוך, על כל מתקניה.

במג'אר  בשטח הבנוי בגרעין הכפר

העבודה  בשעות  המקומית  במשרדי הרשות  העבודה  בתוכניות  לעיין  ניתן 
הרגילות.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי  הרשות 
מועצה מקומית מג'אר,  ת.ד 3,  מג'אר  2012800   עם העתק  המקומית 

לחברת החשמל בע"מ.

הודעות בעיניני תכנון ובניה - עפ"י תקנות התכנון והבניה

(הסדרת הולכה חלוקה והספקה של חשמל) תשנ"ו - 1998 תקנה 3 (ב)

במשרד  החשמל  מינהל  למנהל  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  נמסרת 
למתן  המקומית  הרשות  ולמהנדס  והמים  האנרגיה  הלאומיות  התשתיות 
עבודה  תכנית  לפי  באביטל  ומתקניה  עילית  רשת חשמל  להקמת  הרשאה 

מס' ח"צ 210955  כלהלן:

התקנת ארון פוליאסטר לחלוקה ואבטחה מס'  1,  על כל אביזריו.

באביטל גוש   20748    חלקה   100  

העבודה  בשעות  במשרדי הרשות המקומית  העבודה  בתוכניות  לעיין  ניתן 
הרגילות.

המועד להגשת השגה, עד 14 יום ממועד פרסום הודעה זו במשרדי  הרשות 
המקומית מועצה אזורית הגלבוע,  ת.ד 90000,  עפולה  1812003   עם העתק 

לחברת החשמל בע"מ.

חברת "א.ס.ת. תכנון והקמת פרויקטים בע"מ"  
המשמשת כחברה מנהלת מטעם רשות מקרקעי ישראל מבקשת בזאת הצעות מקבלנים מוכרים 

לעבודות ממשלתיות לפי הפרוט הבא: 

		 פרסום	זה	הינו	לידיעה	כללית	בלבד,	ואין	באמור	כדי	לחייב	את	החברה	בכל	צורה	שהיא.	התנאים	המחייבים	 		*
הם		אלו	שיופיעו	בחוברת	המכרז	על	נספחיה. 	

רשאים	להשתתף	במכרז,	רק	מציעים	העונים	במועד הגשת ההצעות	על	כל	תנאי	הסף	הבאים	במצטבר: 	•
ההצעה	תוגש	על	ידי	אישות	משפטית	אחת.	 	.1

המציע	רשום	בפנקס	הקבלנים	בענף	200 ג'-5.	 	.2
המציע	הינו	בסווג	"קבלן	מוכר"	לביצוע	עבודות	ממשלתיות	תקף	במועד	הגשת	ההצעות	בענף	200 ג'-5. 	.3

		 מוגשת	 אם	המציע	הינו	חברה	או	שותפות-	למציע	אין	חובות	אגרה	שנתית	לשנים	שקדמו	לשנה	בה	 	.4
ההצעה.	לגבי	מציע	שהינו	חברה-	החברה	איננה	בסטאטוס	של	חברה	מפרת	חוק	ואיננה	בהתראה	לפני 	

רישום	כחברה	מפרת	חוק.	 	
על	המציע	לצרף	להצעתו	ערבות	בנקאית	אוטונומית	או	ערבות	מחברת	ביטוח	ישראלית	שברשותה	רישיון	 	.5

לעסוק	בביטוח	על	פי	חוק	הפקוח	על	עסקי	ביטוח	התשמ"א	-1981לפקודת	"א.ס.ת.	תכנון	והקמת	פרויקטים	 	
בע"מ"	על	שם	המציע	בשיעור	של	2,000,000 ₪	בתוקף	עד	ליום	30.04.19	הערבות	תוגש	בנוסח	המפורט	 	

בנספח	ז'. 	
המציע,	ביצע	)בעצמו	בלבד(	3	עבודות	הדומות	במהותן	לעבודות	נשוא	המכרז	כאשר	ההיקף	הכספי	של	כל	 	.6
אחת	מהעבודות	אלה	הינו,		לכל	הפחות	בסך	של	20,000,000 ₪	)כולל	מע"מ(.	לצורך	עמידה	בתנאי	הסף	 	

משמעות	ביטוי	פרוייקט	דומה	הינו	)באופן	מצטבר(: 	
ביצוע	עבודות	עפר 	-

ביצוע	עבודות	תשתיות	תת"ק	של	ניקוז 	-
ביצוע	עבודות	קירות	וסלילה 	-

בשנת	2016	ו-2017	)לכל	שנה	בנפרד(	היה	למציע	מחזור	כספי	שאינו	נמוך	מ- 40,000,000 ₪  	.7
)כולל מע"מ(.  

על	המציע	להיות	בעל	קו	אשראי	בבנק	בסך	של	לפחות	5,000,000	₪	 	.8
		 המציע	הינו	בעל	כל	האישורים	הנדרשים	לפי	חוק	עסקאות	גופים	ציבוריים,	התשל"ו-1976,	לרבות	בדבר	 	.9

העסקת	עובדים	זרים	כדין	ותשלום	שכר	מינימום. 	
המציע,	בעלי	מניות	בו	ומנהליו	לא	הורשעו	במהלך	5	השנים	שקדמו	לפרסום	המכרז	בעבירה	פלילית,	 	.10

ולא	מתנהלת	כנגדם	חקירה	פלילית	במועד	הגשת	ההצעה.	 	
המציע	הינו	בעל	תעודת	איכות	ISO  9001:2015 בתוקף	במועד	הגשת	ההצעות.	 	.11

המציע	לא	תיאם	את	הצעתו	במכרז	עם	קבלן	ו/או	מציע	פוטנציאלי,	ומתחייב	שלא	לגלות,	ולמנוע	את	גילוי	 	.12
פרטי	הצעתו	לאחרים	עד	לשלב	פתיחת	מעטפות	המכרז. 	

המציע	השתתף	בכנס	מציעים	ומתחייב	לעמוד	בכל	הוראות	הכנס	ובכל	הבהרה	נוספת	ממזמין	המכרז. 	.13
המציע	רכש	את	מסמכי	המכרז. 	.14

הערות
כל	הצעה	תעמוד	בתוקף	על	כל	פרטיה,	מרכיביה	ונספחיה	ותחייב	את	המציע	עד	תאריך	30.04.19 א.	

החברה רשאית להאריך את תוקף ההצעות בהסכמת המציע מעבר לתאריך הנ"ל.   
הארכה תהיה כפופה להארכת תוקף הערבות.  

למען	הסר	ספק	מובהר	בזאת	כי	המציע	המגיש	הצעה	להשתתף	במכרז	אינו	רשאי	לצרף	להצעתו	מציע	נוסף. ב.	
		 האמור	במודעה	זו	מהווה	חלק	בלתי	נפרד	ממסמכי	המכרז	ואינו	בא	לגרוע	מתנאי	כלשהו	מהתנאים	 	

המפורטים	במסמכי	המכרז,	אלא	להוסיף	עליהם. 	
על	המציע	לבדוק	בעצמו	את	פרטי	ההתקשרות	ותנאיה,	והצעתו	תוגש	אך	ורק	בהסתמך	על	בדיקותיו	הוא. ג.	

החברה	שומרת	לעצמה	את	הזכות	לבטל	את	המכרז	מכל	סיבה	שהיא,	לקבל	חלק	מן	המכרז	ולהוציא	לפועל ד.	
על	ידי	המציע	הזוכה	חלק	מן	העבודה	בלבד.	החברה	אינה	מתחייבת	לקבל	את	ההצעה	הזולה	ביותר	או	הצעה 	

כלשהי,	הדבר	מסור	להחלטתה	ושיקול	דעתה	הבלעדי	של	החברה. 	
מובהר	בזאת	כי	ביצוע	העבודות	נשוא	המכרז	מותנה	בקבלת	אישור	תקציבי	והעברת	הכספים	ממשרד	רשות ה.	

מקרקעי	ישראל		לחברת	א.ס.ת.. 	

בתיבת	המכרזים	
ברשות	מקרקעי	

ישראל,	רחוב	
הצבי	15	ירושלים	
בנין	בזק	קומה	
6	תיבה	4,	לא	

יאוחר	מתאריך:		
24.01.19

שעה:	14:00.	
יש	לשלשל	את	מעטפת	
המכרז	הכוללת	מסמכי	
תנאי	המכרז	+הצעת	

הקבלן		

מקום ומועד  תקופת   סיור מציעים    עלות חוברת   קבלת חוברת   סווג קבלן    פרטי המכרז  מס' 
אחרון ביצוע   מקום + מועד   המכרז בש"ח   המכרז   כולל ענף   מכרז  

להגשת         
הצעה        

ביצוע 11/18 
עבודות 

פיתוח שלב 
א' בשכונה 

דרומית 
בסכנין

מתאריך:  200 ג'-5
10.01.19

ב-א.ס.ת. 
בין השעות 

15:00-09:00

ישולם	בהמחאה	
לפקודת	

חברת	א.ס.ת.	
תכנון	והקמת	

פרויקטים	בע"מ
ע"ס	2,000	₪.
סכום	זה	בכל	

מקרה	לא	יוחזר.

בתאריך	
08.01.19

שעה:	11:00
מפגש:	בכניסה	
לעירית	סכנין.
מנה"פ:	בלאל	

חאג'	יחיא-
חברת	ב.א.י.	

הנדסה	
09-8923671
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חודשים

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה
"הגליל המזרחי" ת.ד. 515 כפר תבור 
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון

והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה ע"פ הסעיף הנ"ל, כי 
למתן  בקשה  המקומית  לועדה  הוגשה 
 1420180080 מס'  בניה  להיתר  הקלה 
שם  קאסם  לטף  סלימאן  המבקש:  שם 
 17544 בגוש:  חמודה  עומר  העורך: 
בועינה  בכתובת:   88 מגרש:   26 חלקה: 
שתי  מגורים  בית  להקמת  נוג'ידאת 
קומות מעל קומת מרתף חלקית מהות 
מעל  חלקית  מרתף  קומת  ההקלה: 
למותר,  גובהה מבנה מעל למותר (מוצע 
כל  גובהה 10 מ' במקום 8 מטר מותר) 
המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי 

הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי - מהנדס הועדה

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 
בבניה  הקלה,  לקבלת  בקשה  הוגשה  בסכנין, 
פאוזי חמוד  מופיד  ע"י:  בתיק מס': 20180619 
בגוש: 19418, חלקה: 21, מגרש: 21/33 בישוב: 
דיר חנא מהות ההקלה: 1- הקלה בניוד אחוזי 
ב'  ובקומה  א'  בקומה  קרקע  בתכסית  בנייה 
49.52% במקום 45.0% כפי שמותר ולפי תכנית 
להגיש  רשאי  המעוניין  כל  המאושרת.  ג/9631 
הודעה  פרסום  מסיום  יום   14 תוך  התנגדות 
הכתובת:  לפי  המקומית  הועדה  למשרדי  זו, 
הגליל"  "לב  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה 

ת.ד. 80 סכנין - 20173.
בכבוד רב, נביל דאהר, עו"ד יו"ר הועדה 

נוסח ההודעה לפי תקנה 36(ד)(2)
לתקנות התכנון והבנייה(רישוי בנייה) התשע"ו- 2016

ניתנת בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית 
לתכנון ובניה גליל מזרחי בקשה ברישוי מקוון. 
הבקשה:  מהות   1420190001 הבקשה  מספר 
בקומה-א+ב  לשינויים  א:-לגיטימציה  בניין 
לא  ב:-  בניין   28/16 מס  מאושר  בניה  בתיק 
בועיינה  ישוב:  יח"ד)   7 (ס"ה  בבקשה  כלול 
געפר  מוחמד  דלאשה  שם   -1 המבקש  נוגידאת 
ת.ז  געפר  דלאשה  שם   -2  206076804 ת.ז. 
058965856 3- שם דלאשה גאסר ת.ז. 23483928 
הזכויות בקרקע 1- שם דלאשה אוסאמה  בעל 
עבד ת.ז. 057608689 2- שם דלאשה געפר עבד 
ת.ז.  געסר עבד  ת.ז. 058965856 3- שם דלאשה 
023483928 מיקום: גוש: 17545 חלקה: 14 מגרש: 
התקבלו  לא  האמורה  שלבקשה  14/1מכיוון 
בנסח  הרשומים  הקרקע  בעלי  כל  הסמכת 
הנ"ל,  במקרקעין  עניין  לו  שיש  מי  כל  הרשום, 
רשאי לעיין בבקשה האמורה במשרדי הוועדה, 
התנגדות  ולהגיש  תבור  בכפר  השעון  בכיכר 

לבקשה תוך 15 ימים מפרסום הודעה זו.
דלאשה מוחמד געפר 

דלאשה געפר
דלאשה גאסר

מגיש הבקשה להיתר

הודעה המקומית תכנון ולבניה "לב הגליל"הודעה לפי 
תקנה 36 (ד) לתקנות תכנון והבניה

התש"ל-  ואגרות)  תנאים  להיתר,  (בקשה 
מוחמד  אימאן  מטה  החתום  אני   1970
סכנין  מכפר   2349346 ת.ז.  זבידאת 
כי  בזאת  מודיע   20180957 בקשה  מס' 
מעל  מוצעת  בניה  לבנות:  מבקש  אני 
 758/15 מס'  בניה  היתר  לפי  קיים  מבנה 
 16/2 מגרש:   26 חלקה:   21130 גוש:  ב 
לזכויות  שטוען  מי  כל  א'  מגורים  יעוד: 
יודיע  לבקשתי  ומתנגד  הנ"ל  במקרקעין 
יום   15 בתוך  התנגדויותיו  על  בכתב 
זו  הודעה  פרסום  ממועד  פרסום  ממועד 
הועדה  למשרדי  ישלח  ההתנגדות  כתב 
ת.ד.  הגליל  לב  ולבניה  לתכנון  המקומית 

80 סכנין 30810.
מאשר הפרסום מטעם הועדהפיינרו דוריו 

מהמהנדס הועדה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים
הודעה לפי סעיף 149

לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965
המקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
היתר  למתן  בקשה  אלונים  גבעות  ולבניה  לתכנון 
בניה לקומת מרתף חניה קומת קרקע יחידת מגורים 
אחת ממ"ד וקירות תומכים בכתובת: אעבלין גושים 
וחלקות: גוש: 12208 חלקה: 34 מגרש: 34/7/8 יעוד: 
מספר   220800340009 בניין:  תיק  א  מגורים  אזור 
הבקשה  מאריוס  ג'רג'ורה  ע"י:   20181136 בקשה: 
בנייה  אחוזי  העברת  הבאות:  ההקלות  את  כוללת 
שטחי שירות מקומות עליונות לקומת מרתף בתחום 
מעל  מערבי  תומך  קיר  גובה  הכללי  בנייה  אחוז 
למותר 4.15 מ' במקום 3 מ' גובה קיר תומך מזרחי 
תומך  קיר  גובה  מ'   3 במקום  מ'   4.15 למותר  מעל 
הרואה  כל  מ'   3 במקום  מ'   4.15 למותר  מעל  צפוני 
הקלה,  אישור  ידי  על  להיפגע  עלול  או  נפגע  עצמו 
האמורה  לבקשה  בכתב  התנגדות  להגיש  רשאי 
לועדה המקומית לתכנון ובניה "גבעות אלונים" ת.ד. 
505, שפרעם תוך שבועיים מיום פרסומה של הודעה 
בקשת ההקלה על אחריות עורך הבקשה  זו בעיתון. 
הוועדה  של  התחייבות  בזה  לראות  ואין  והמבקש, 

לאשר את הבקשה
אמין ענבתאוי

יו"ר הועדה המקומית "גבעות אלונים"

הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות
והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
הודעה  בזה  ניתנת  החוק  להלן   1965 תשכ"ה- 
לועדה  הוגשה  לחוק,   149 לסעיף  בהתאם  כי 
הועדה  (להלן  קריות  ובניה  לתכנון  המקומית 
 6695 בנין:  תיק  להקלה.  בקשה  המקומית) 
 71 חלקה:   11529 בגוש:   20183531 בקשה:  מס' 
שם  ביאליק  קריית   ,10 דן  רחוב  רחוב:  מגרש: 
מבקש: מרים היט מהות הבקשה: הוספת מעלון 
את  כוללת  הבקשה  דו-מפלסית.  ליח"ד  חיצוני 
בנין  מקו  מ'   0.56 של  חריגה  הבאות:  ההקלות 
צדי עבור פיר מעלית. כל המעוניין רשאי לעיין 
קריות,  המקומית  הועדה  במשרדי  בתכנית 
פתוחים  האמורים  שהמשרדים  בימים  במקום 
זו, רשאי  נפגע מהקלה  לקהל. כל הרואה עצמו 
להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים 
לתכנון  המקומית  לועדה  זו  הודעה  מתאריך 
ובניה קריות. התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר 

כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.
בכבוד רב,יוסי אזריאל יו"ר הועדה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה מגדל העמק
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה 

תשכ"ה-1965
לועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
בקשה  העמק  מגדל  ולבניה  לתכנון  המקומית 
מסחרי  למבנה  להסבה  בניה  היתר  למתן 
פיתוח  שינוי  שטחים.  תוספת  כולל  ומשרדים 
בקומת  ציבורית  וחניה  המגרש  לגבולות  צמוד 
העמק  מגדל   15 הזית  בכתובת:  הכניסה. 
 17446 גוש:  וחלקות:  גושים  מרכז  בשכונה: 
חלקה: 35 יעוד: מסחר גוש: חלקה יעוד: מסחר 
 50010150 בנין:  תיק   58 חלקה:   17466 גוש: 
מספר בקשה: 20180319 ע"י: בן קימה השקעות 
הקלה  הבאות:  ההקלות  את  כוללת  הבקשה 
הקלה  מ'.  ל-18.62  מותר  מ'  מ-8  מבנה  בגובה 
בקומות מותר 2 מבוקש 3. הקלה בקווי הבניין 
מנומקת  התנגדות   .0 קו  עד  וצידי-  אחורי 
לבקשה ניתן להגיש בכתב ובדואר רשום תוך 14 
לעיין  ניתן  בעיתון.  זו  מודעה  פרסום  מיום  יום 
לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  בבקשה, 
ולבניה, דרך העמק 23. שעות קבלת קהל: ביום 
א' בין השעות 8:30-12:30, 16:00-17:45 בימים 

ג', ה' בין השעות 8:30-12:30 
אלי ברדה יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה 

הועדה המקומית לתכנון ובניה "יזרעאלים"
מודיעים  הרינו  והבניה התשכ"ה-1965.  לחוק התכנון   149 סעיף  לפי  הודעה 
בקשה  כדלקמן:  בניה  היתר  למתן  בקשה  הנ"ל  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת 
חנייה  מרתף  בניית  שירות:  שטח  תוספת   20171177 מס'  בהיתר  לשינויים 
כולל ח.מדרגות ומעלית + חדר טרפו לפי דרישות חח"י + תוספת ממ"מים. 
שינויים: גובה המבנה, מיקום מאגר המים לכיבוי אש, מיקום מעלית משא, 
פרגולה ומשטח מרוצף לא מקורה בגג. + הקלות – פירוט ונימוקים לבקשות: 
 :A הקלה בתכסית 41.43% במקום 40% המותרים עפ"י ת.מ. ג/9996. מבנה
בגובה מ- 16  לגובה, הקלה  לפי דרישות האחסון הלוגיסטי   – בגובה  הקלה 
 – מ'   20 גג ברוטו  לגובה  ג')  ג/9996 לאזור תעשיה  לפי תכנית  (המותרים  מ' 
 21 הגג  למעקה  מירבי  (גובה  הלוגיסטי.  פעילות האחסנה  לצורכי  הנדרשים 
מ'). מבנה B: בניית מתקנים טכניים בקו בניין "0" – לכוון גבול דרום/מערב 
מאגר מים חדר משאבות למאגר מים ותשתיות תת קרקעיות הקשורות – עפ"י 
דרישות כיבוי אש. – בניית תשתיות הנדסיות במפלס המרתף במרווח אחורי 
וצידי לפי תקנות התכנון ובנייה התש"ל-1970, חלק ד' סעיף 4.09 (6) עפ"י חוק 
והבנייה. מבנה C: חדר הטראפו: העתקת מיקום חדר הטראפו לקו  התכנון 
מגרש קדמי, צפון לפי דרישת חח"י. מבנה D: שטחי שרות: עודף שטחי שרות 
בסך 137 מ"ר (1.37%) לטובת ממ"מים מעלית, וחדר מדרגות בעיקר כתוצאה 
תוספת  וכן  העורף,  פיקוד  באישור  הקודמת  לעומת הבקשה  מיגון  מתוספת 
חדר מדרגות מילוט למרתף לפי דרישות כיבוי אש. לפי תקנות סטיה ניכרת 
והבנייה. בכתובת: אזור תעשיה  – עפ"י חוק התכנון  (ג1)  ו-  (ג)  סעיפים 151 
מס'   ,14287 בניין:  תיק   .412/5 מגרש:   ,11 חלקה:   ,17198 גוש:   .2000 שגיא 
בקשה: 20181750. ע"י: דין דיאגנוסטיקה-נדל"ן בע"מ. המעוניינים להשמיע 
המועצה  בבית  הועדה  למשרדי  בכתב,  עמדתם  להגיש  יואילו  עמדתם,  את 
האזורית עמק יזרעאל, תוך 15 יום מתאריך הודעה זו. כתובתנו: ת.ד. 90000 

עפולה 18120.
אייל בצר – יו"ר יזרעאלים/ר.מ.ע. יזרעאל 

בקשה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ כספי
ושירותי ניהול חשבונות

לוועדה המרחבית לתכנון ולבניה "גליל מזרחי"
(להלן:  מזרחי"  "גליל  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
מועמדים/ הזאת  מזמינה  "הוועדה המקומית")  או  "הוועדה" 
לתפקיד  האיתור  לוועדת  מועמדות  להגיש  מתאימים/ות  ות 
"הבקשה"  (להלן:  לוועדה  חשבונות  ניהול  ושרותי  כספי  יועץ 

או "ההזמנה").

הנוסח המלא של ההזמנה לרבות תנאי הכשירות המחייבים 
המקומית  הוועדה  באתר  מפורסם  ההזמנה  של  ונספחיה 

בכתובת www.vgm.co.il ובמשרדי הועדה.

מועמדות  להגשת  אפשרות  מתן  לשם  פומבית  הינה  זו  פנייה 
של  המלא   בנוסח  המפורטים  בקריטריונים  העומד/ת  לכל 

ההזמנה אשר מעוניין/ת להגיש את מועמדותו/ה.

סגורה  במעטפה  להגיש  יש  החתומה  ההצעה  טופס  את 
במזכירות  המצויה  ההצעות  לתיבת  בלבד  ידנית  במסירה 
משרדי הוועדה, בנין השעון, רחוב ראשי כפר תבור לא יאוחר 

מיום 21.01.19 בשעה 12:00 במשרדי הועדה.

יובהר כי ההזמנה מופנית לגברים ולנשים כאחד.

אבי קרמפה יו"ר הוועדה המקומית גליל מזרחי 

עיריית חיפה-משרד מהנדס העיר
הועדה המקומית לתכנון ולבניה העיר חיפה
רח' ביאליק 3, חיפה טלפון מס' 04-8357000

הודעה על פי סעיף 149, לחוק התכנון והבניה 
תשכ"ה-1965

ידי:  על  בקשה  הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת 
גשרוני  מעלית,  תוספת  לאשר  ונביל  רנא  נג'אר 
ומשטח  ב',  בקומה  לדירה  זיזית  מרפסת  כניסה, 
קיים.  בבניין  הקרקע  בקומת  לדירה  מרוצף 
חלקה:      11687 בגוש:  חיפה.   ,64 נוף  יפה  ברח' 
1.עודף  הבאות:  בהקלות  כרוכה  הבקשה   13
לבניין  צמודים  גישה  וגשרי  2.מעלית  בניה.  שטח 
בניין  מקו  מקורי  בהיתר  כבר  קיים(הבולטים 
3.בליטה  הקדמי  למרווח  הבולטים  קדמי), 
למרווח הקדמי והצידי ע"י מרפסת זיזית.  "עותק 
ניתן  התקדמותה  שלבי  בכל  הבקשה  תכנית  של 
 DESIGN צפיין  בעזרת  העירייה  באתר  לצפייה 

.DWF ייעודי לקבצי  REVIEW
https://www.autodesk.com/products/design-

review/download
הנדסי  לארכיון  ביחידה  בבקשה  לעיין  אפשר 
 59/2538 בנ-  שמספרו  בניין  בתיק  ומידע  מרכזי 
בקשה מס'   59/2538/07 , בבניין מינהל ההנדסה, 
 8:00 ב'-13:00-  יום  בימים:  חיפה   3 ביאליק  רח' 
התנגדות  להגיש  המעוניין   8:00 ד'-13:00-  יום 
תוך  דלעיל,  הכתובת  לפי  ימציאה  לבקשה, 

שבועיים מיום פרסום הבקשה.
אריאל וטרמן מהנדס העיר

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – עפולה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה-1965

לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
המקומית לתכנון ולבניה – עפולה בקשה למתן 
שער  גידור,  הקמת  כולל  בתשלום,  בניה:  היתר 
חניון  סלילת  ניקוז,  ופתרון  תאורה  כניסה, 
 201812001 בקשה:  מס'  ציבורי  לשימוש  פרטי 
המבקש:  שם   166630210000 בנין:  תיק  מספר 
עפולה, שדרות ארלוזורוב  כתובת:  אילן מאייר 
מגרש:   299/228 חלקה:   16663 גוש:  מספר 
שימוש  הבאות:  ההקלות  את  כוללת  הבקשה 
אין  לתשלום  לחניון  מגורים  משטח  חורג 
בפרסום כאמור כדי לחייב את המהנדס בדבר 
נכונות פרטי הבקשה להקלה או לשימוש החורג 
לא  הוועדה לאשרם אף אם  לחייב את  כדי  או 
לגופה  תיבדק  הבקשה  לבקשה.  התנגדות  תוגש 
יכול  המעוניין  המרחבית.כל  הבקרה  במסגרת 
לתכנון  המקומית  בוועדה  הנ"ל  בבקשה  לעיין 
העמקים  קניון   14 חנקין  יהושע  ברח'  ובניה, 
קומה 2 עפולה בשעות קבלת קהל- א'-ד' -15:30
נפגע  עצמו  הרואה  כל   8:30-12:30 ג'-ה'   18:00
מנומקת  התנגדות  להגיש  יכול  הנ"ל  מהבקשה 
למשרד הועדה, תוך 15 יום מיום פרסום הודעה 
פסקאות  לפי  הודעה  לו  שנמסרה  מי  ולעניין  זו 

149 (2א) ו- (2ב) ממועד מסירת ההודעה.
הועדה המקומית עפולה 
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מרחב תכנון מקומי יישובי הברון
נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף 149 לחוק 
תכנון והבניה תשכ"ה 1965 כי הוגשה בקשה 
 33 חלקה:   11285 בגוש:  עומר  איוב  ע"ש 
יש  שבאישורה  פרדיס  ישוב:   150 מגרש: 
 30% לתוספת  הקלה  לעניין:  הקלה  משום 
לבני מיעוטים ניתן לעיין בבקשה במשרדי 
קהל  קבלת  בשעות  המקומית  הועדה 
להגיש  אפשר  בכתב  מנומקת  התנגדות 
לוועדה  זאת,  הודעה  מפרסום  יום   15 תוך 
זכרון   58 (ת.ד.  הברון"  "יישובי  המקומית 

יעקב 30950 טל 046305522)
ארנון גלעדי יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה- 

"יישובי הברון"

הועדה המקומית "מבוא העמקים"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965. הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה 
לוועדה הנ"ל בקשה למתן היתר בניה. בכתובת: רמת ישי. גוש: 11184, חלקה: 192. 
זמין:  ברישוי  בקשה  מס'   .201802118 בקשה:  מס'   ,118419200000 בניין:  תיק 
300903952. ע"י: רם תבור בניה ייזום וניהול בע"מ. הבקשות כוללות את ההקלות 
מ'.   4 במקום  מ'   3.60  ,10% של  בשיעור  אחורי/מזרחי  בניין  בקו  *הקלה  הבאות: 

*הקלה במספר יח"ד, 5 יח"ד במקום 4.70 יח"ד. *הקלה מהוראות תכנית מס'
 2/ג/מע/005/6659 סעיף 14. 5 יח"ד במבנה אחד במקום 4 יח"ד. *הקלה במספר 
הקומות – 3 קומות במקום 2 קומות. *הקלה לניוד שטח עיקרי לשירות בשיעור של 
9.2%. *הקלה בגובה קירות תומכים אחורי וצדדיים מעל 3 מ' ללא דירוג. ללא חריגה 
מסה"כ אחוזי בנייה מותרים. את ההתנגדויות אפשר להגיש למשרדי הוועדה המקומית 

מבוא העמקים, רח' ציפורן 5 נצרת עילית, תוך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו.
ד"ר חאתם דאוד – יו"ר הועדה 

חוק התכנון והבניה , התשכ"ה - 1965 מרחב תכנון מקומי "מבוא העמקים"
הודעה בדבר אישור תכנית בסמכות הועדה המקומית 

מספר 257-0607341
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 
257- מספר  המקומית  הועדה  בסמכות  תכנית  אישור  בדבר   ,1965  -

0607341. גרסה: תשריט 13 - הוראות - 25 המהווה שינוי לתכניות 
בתכנית  הכלולים  השטחים   257-0260091 הבאות: 
גוש:  לתכנית:  חלקות   / גושים  ישי  רמת  ישוב:  ומקומם: 
11184 חלקות: 77 – 78 , 341 , 383 , 389 - 392 עיקרי הוראות 
בינוי:  הוראות  שינוי  הנדסיים  מתקנים  בשטח  בנין  קו  שינוי  התכנית: 
ב.  מגורים.  ביעוד  רעפים  בגגות  מלא  כיסוי  המחייבת  הוראה  שינוי  א. 
קביעת גובה חניה מקסימאלי. ג. שינוי הוראות בינוי בעניין תכנון מבנה. 
הכניסה.    מפלס  מתחת  קומה  ותוספת  הנדסיים  מתקנים  גובה  שינוי  ד. 
 15/06/2018 בתאריך  בעיתונות  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
 .17/06/2018 בתאריך   ,8812 עמוד   ,7840 מספר  פרסומים  ובילקוט 
ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית 
"מבוא העמקים" כתובת: רח' ציפורן 5, נצרת עילית. טלפון: 04-6468585, 
ובמשרדי הועדה המחוזית, מחוז צפון כתובת: רח' מעלה יצחק 29 נצרת 
ובשעות  בימים  בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   .04-6508503 טל':  עלית, 
www.mavo. הוועדה  באתר  או  לקהל  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 

.www.iplan.gov.il וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון .co.il
ד"ר חאתם דאוד

יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
"מבוא העמקים"

מרחב תכנון מקומי – "יישובי הברון"
נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף 149 לחוק 

תכנון והבניה תשכ"ה – 1965,
כי הוגשה בקשה ע"ש: קציר יובל 

בגוש: 10215 חלקה: 248
מגרש: ישוב: בנימינה

שבאישורה יש משום הקלה לעניין:
שטחי  לטובת  ושונות  מבליטות  ניוד   .1

שירות בשטח 13.74 מ"ר 
הועדה  במשרדי  בבקשה  לעיין  ניתן 

המקומית בשעות קבלת קהל.
להגיש  אפשר  בכתב,  מנומקת  התנגדות 
תוך 15 יום מפרסום הודעה זאת, לוועדה 
המקומית "יישובי הברון" (ת.ד. 58, זכרון 

יעקב 30950 – טל' 04-6305522)
ארנון גלעדי

יו"ר הוועדה המקומית 
לתכנון ובנייה - "יישובי הברון"

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

מס':  מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  הודעה 
 ,6-8 שחף  רח'  התכנית:  שם   .208-0345645
גרסת:  התכנית:  גרסת  (ג/23921).  כרמיאל 
הוראות – 21, תשריט – 10. נמסרת בזה הודעה 
והבניה  התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם 
מפורטת  תכנית  אישור  בדבר  תשכ"ה-1965, 
מס': 208-0345645. איחוד וחלוקה: ללא איחוד 
וחלוקה. התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה 
ניתן להוציא היתרים או הרשאות. המתייחסת 
ג/4979.  ג/במ/123,  ל:  שינוי  הבאות:  לתכניות 
ג/21056,  תממ/9/2,  כר/מק/8/424,  כפיפות: 
גנ/17007. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: 
בני  שכונת   .8  ,6 שחף  (רח'  כרמיאל  ישוב: 
כרמיאל שלב ב'). גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 
18948, חלקי חלקות: 145. גוש: 19874, חלקות 
במלואן: 57, 87. גושים ישנים: גוש נוכחי: 19874 
 ,X: 227069 קואורדינטה   .18991 ישן:  גוש   –
מתן  קואורדינטה Y: 756783. מטרת התכנית: 
בנייה.  זכויות  והגדלת  לבינוי הקיים,  לגליזציה 
זכויות  הגדלת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי 
בתא   .3 בניין.  קווי  שינוי   .2 יח"ד.  לשתי  בנייה 
בהסכמת  חיצוניות,  מדרגות  הוספת   2 שטח 
השכנים הגובלים. 4. בתא שטח 1 הוספת גשרון 
וכניסה נוספת למגרש דרך חלקה 87. הודעה על 
הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 07/09/2018 
ובילקוט הפרסומים 7926, התשע"ח, עמ' 11165, בתאריך 
הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית   .26/08/2018
נצרת   29 יצחק  מעלה  צפון,  מחוז  ובניה  לתכנון  המחוזית 
הועדה  ובמשרדי   .04-6508508 טל':   ,1753005 עילית 
המקומית לתכנון ובניה כרמיאל, שד' קק"ל 100 כרמיאל 
בה  לעיין  רשאי  המעוניין  כל   ,04-9085674 טל':   ,20100

בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. 
אורי אילן - יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי - "יישובי הברון"
נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף 149 לחוק תכנון 
ע"ש  בקשה   הוגשה  כי   ,1965  - תשכ"ה  והבניה 
 54 חלקה:   10399 בגוש  עמאש  תופיק  מאלק 
יש  שבאישורה  א-זרקא  ג'סר  ישוב:   3 מגרש: 
במקום   86% קרקע  תכסית  לעניין:  הקלה  משום 
40%. תוספת 85 מ"ר שטחי שירות. תוספת קומה 
במקום   15.30 מסנה  גובה  גג.  ועליית  רביעית 
11.50. אנשים שכתובתם אינה ידועה וזאת לאחר 
מאמצים להשיגם: 1. יורשי המנוח מוחמד עמאש 
 .3 יונס 020494183.  יורשי עמאש   .2  .020494159
יורשי חרבאי סומעה 020494175. 4. יורשי חמדי 
במשרדי  בבקשה  לעיין  ניתן   .020494191 עמאש 
התנגדות  קהל.  קבלת  בשעות  המקומית  הועדה 
מנומקת בכתב, אפשר להגיש תוך 15 יום מפרסום 
הברון"  "יישובי  המקומית  לוועדה  זאת,  הודעה 

(ת.ד.58, זכרון יעקב 30950 - טל' 04-6305522)
ארנון גלעדי יו"ר הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה - "יישובי הברון"

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית
מס': 204-0535278

שם התכנית: ג\23894 שינוי יעוד-מוקיבלה
גרסת התכנית: גרסת: הוראות - 16 תשריט - 11

והבניה,  התכנון  לחוק   89 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
התשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון  מחוז  ולבניה 
איחוד  הגלבוע מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 204-0535278 
וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה 
הבאות:  לתכניות  המתייחסת  הרשאות  או  היתרים  להוציא  ניתן 
סוג היחס מספר התכנית החלפה ג/ גל/ מק/ 124 החלפה ג/ 14916 
 20013 גוש  מקיבלה.  ישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים 
קואורדינטה  מוקיבלה  מתאר  תכנית  של  הצפוני  בחלק   1 חלקה 
מוסדר:  וחלקות:  גושים   Y: 713418 קואורדינטה   X: 227989
גוש: 20013 חלקי חלקות: 1. מטרת התכנית: שינוי יעוד 
למגורים ב' ותוספת זכויות בניה ויחידת דיור ,והסדרת 
הוראות  עיקרי  למגרש  שמגיעה  גישה  דרך  תוואי 
התכנית: 1- שינוי יעוד למגורים ב' 2- שינוי יעוד שביל 
שינוי   -4 גישה  דרך  תוואי  הסדרת   -3 משולבת  לדרך 
קביעת   -6 מינימלי  מגרש  גודל  שינוי   -5 בניין  קווי 
זכויות והוראות בניה ותוספת יח"ד. כל מעוניין רשאי לעיין 
וכן  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל,  בתכנית, בימים 
באתר האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il. כל מעוניין 
בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על 
ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש 
התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
עילית 1753005 טלפון: 04-6508555.  נצרת   29 יצחק  הצפון, מעלה 
ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
לסעיף  בהתאם   04-6533237 טלפון:  (מאוחד)   חרוד  עין  הגלבוע, 
103 (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן 
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל 
בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.
אורי אילן יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי - "יישובי הברון"
נמסרת בזאת הודעה לפי סעיף 149 לחוק תכנון 
והבניה תשכ"ה - 1965, כי הוגשה בקשה ע"ש: 
מגרש:  חלקה: 48  בגוש: 10399  גרבאן חמדאן 
משום  יש  שבאישורה  א-זרקא  ג'סר  ישוב: 
נוספת.  ליחידה   20% תוספת  לעניין:  הקלה 
תוספת שטחי שירות 77 מ"ר. תכסית קרקע 90% 
ידועה  אינם  שכתובתם  אנשים   .40% במקום 
וזאת לאחר מאמצים להשיגם גלולי אסמאיל 
 052517661 ת"ז  זינב  גלולי   .055848543 ת"ז 
ת"ז  פאיז  נגאר   058977018 ת"ז  פאזא  עניס 
ניתן  נגאר מראון ת"ז 028152965.   059967141
המקומית  הועדה  במשרדי  בבקשה  לעיין 
מנומקת בכתב,  בשעות קבלת קהל. התנגדות 
אפשר להגיש תוך 15 יום מפרסום הודעה זאת, 
 ,58 (ת.ד.  הברון"  "יישובי  המקומית  לוועדה 

זכרון יעקב 30950 - טל' 04-6305522)
ארנון גלעדי יו"ר הוועדה המקומית
לתכנון ובנייה - "יישובי הברון"

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי נהריה
הודעה בדבר הגשת בקשה לפי סעיף 145 (ג1) לחוק התכנון והבניה שם התכנית: ג/8-12877

שכונת מגורים צפון מזרחית נהריה -הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון
הודעה על פי סעיף 145 (ג1)(1) לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – 1965

לתכנון  המחוזית  לוועדה  כי  הנ"ל,  והבניה  התכנון  בחוק  )ג1)(1(   145 לסעיף  בהתאם  הודעה  בזאת  ניתנת 
כל  תקפה.  לתכנית   3.5.4 סעיף  לפי  בניה  היתרי  למתן  תנאי  לביטול  בקשה,  הוגשה  צפון  מחוז  ולבניה 
אשר  צפון,  מחוז  ולבניה,  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  כן  לעשות  יוכל  בבקשה  לעיין  המעוניין 
כתובתם בניין סיטי 1, אזור תעשיה ג', רח' מעלה יצחק 29, נצרת עילית, בימים ובשעות בהם הם פתוחים. 
כל המעוניין ליתן הערותיו לבקשה יוכל לעשות כן תוך 15 ימים ממועד פרסום הבקשה, במשרדי הוועדה 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון, אשר כתובתה כאמור לעיל. לנוחיותך, שעות וימי קבלת קהל במשרדנו: 
בימים ב', ג', ד' בוקר: 14:00 – 09:00 בימי א', ה', ו' אין קבלת קהל טלפון: 04-6508555 פקס: 04-6554188 
צפון:  נהריה  צפון מזרחית  מגורים  דולב שכונת  רח'  יצחק שמיר  שכ'  ומקומם:  השטחים הכלולים בבקשה 
 769250 :y :210500 קואורדינטה :X :מכביש 89 חדש גוש 19592 חלקה 100 מגרשים 156 ,155 קואורדינטה
מטרת הבקשה: לדחות את השלמת ביצוע עבודות תשתית הביוב הקבועות כתנאי להוצאת היתר בנייה לפי 
תכנית ג/12877 עד לשלב אכלוס בנייני מגורים. כל המעוניין רשאי לעיין בבקשה, בימים ובשעות שהמשרדים 
להגיש הערות  ניתן   .www.iplan.gov.il מינהל התכנון  של  וכן באתר האינטרנט  לקהל,  פתוחים  האמורים 
הוועדה  למשרד  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד  ימים   15 תוך  לבקשה 

המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון, שד' מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555.
אורי אילן

יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

הועדה המקומית לתכנון ולבניה של נהריה
        הודעה על פי סעיף 149 )א( )1( ו- )2( לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 )א( )1( ו- )2( לחוק התכנון והבניה הנ"ל, כי לוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה של נהריה הוגשה בקשה ל הקמת 2 בנייני מגורים  ב- 8 קומות 

מהקרקע סה"כ 71 יח"ד. הבקשה הוגשה ע"י: חב' גשם בנהריה מתחם א' בע"מ    
הבקשה כוללת מתן הקלות: 

1. הקלה בקו בנין אחורי דרומי 5.4 מ' במקום 6.0 מ' המותרים.
2. הבלטת גזוזטראות בקו בנין קדמי צפוני 4.4 מ' במקום 5.0 מ', בקו בנין אחורי דרומי 

    4.8 מ' במקום 6.0 ובקו בנין צידי אחורי 4.85 מ' במקום 5.0 מ' המותרים בתב"ע התקפה.
3. תוספת 5 יח' דיור, סה"כ 71 יח"ד במקום 66 יח"ד המותרות בתב"ע התקפה..

4. הקלה בקו בנין תת קרקעי 0.0 מ', לחניון, במקום 1.0 מ' המותרים בתב"ע התקפה.
5. העברת שטחי שירות מעל מפלס הכניסה אל מתחת למפלס הכניסה הקובעת להגדלת  

    החניון.
6. שימוש בחלק ממפלס התת- קרקע לצורכי אחסנה ומתקנים טכניים בנוסף לשימוש לחנייה.

הבנייה מבוקשת בחלקה 65 בגוש 19592  מגרש 107 רח' ליבנה שכ' יצחק שמיר )צפון 
מזרח( נהריה. כל המעוניין לעיין בבקשה יוכל לעשות כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון 

ולבניה נהריה , אשר כתובתם שד' הגעתון 19 , נהריה בימים ובשעות בהם הם פתוחים.
כל המעוניין להתנגד לבקשה יוכל להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית לתכנון 

ולבניה נהריה, אשר כתובתה כאמור לעיל, וזאת תוך 15 ימים מיום פרסומה של  ההודעה 
המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים. לנוחיותך, שעות וימי קבלת קהל במשרדנו: 

בימים א', ד' בוקר: 12.00 – 8.30 אחה"צ: 18.00 – 16.00 ביום ה' צהריים: 14.00 - 12.00: 
לאנשי מקצוע בלבד. בימי ב', ג': אין קבלת קהל. טלפון: 04-9879891 פקס: 04-9512324  

רונן מרלי ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה של נהריה
        הודעה על פי סעיף 149 )א( )1( ו- )2( לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 )א( )1( ו- )2( לחוק התכנון והבניה הנ"ל, כי לוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה של נהריה הוגשה בקשה ל הקמת 2 בנייני מגורים עם 81 יח"ד 

כ"א, סה"כ 162 יח"ד, ב- 17 קומות מהקרקע מעל חניון תת-קרקעי. הבקשה הוגשה ע"י: 
חב' גשם בנהריה מתחם א' בע"מ. הבקשה כוללת מתן הקלות: 

1. תוספת קומה אחת, סה"כ 17 קומות במקום 16 קומות המותרות.
2. תוספת 22 יח' דיור, סה"כ 162 יח"ד במקום 140 יח"ד המותרות בתב"ע התקפה.
3. הקלה בקו בנין תת-קרקעי לחניון0.0 מ' במקום 1.0 מ' המותרים בתב"ע התקפה.

4. העברת שטחי שרות מעל מפלס הכניסה אל מתחת למפלס הכניסה הקובעת להגדלת 
    החניון.

5. שימוש בחלק ממפלס התת-קרקע לצורכי אחסנה ומתקנים טכניים בנוסף לשימוש לחנייה.
הבנייה מבוקשת בחלקה 65 בגוש 19592  מגרש 4 רח' ליבנה שכ' יצחק שמיר )צפון מזרח( נהריה.

כל המעוניין לעיין בבקשה יוכל לעשות כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 
נהריה, אשר כתובתם שד' הגעתון 19 , נהריה בימים ובשעות בהם הם פתוחים.

כל המעוניין להתנגד לבקשה יוכל להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית לתכנון 
ולבניה נהריה, אשר כתובתה כאמור לעיל, וזאת תוך 15 ימים מיום פרסומה של  ההודעה 

המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים. לנוחיותך, שעות וימי קבלת קהל במשרדנו: 
בימים א', ד' בוקר: 12.00 – 8.30 אחה"צ: 18.00 – 16.00 ביום ה' צהריים: 14.00 - 12.00: 
לאנשי מקצוע בלבד. בימי ב', ג': אין קבלת קהל. טלפון: 04-9879891 פקס: 04-9512324  

רונן מרלי ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה של נהריה
        הודעה על פי סעיף 149 )א( )1( ו- )2( לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 149 )א( )1( ו- )2( לחוק התכנון והבניה הנ"ל, כי לוועדה 
המקומית לתכנון ולבניה של נהריה הוגשה בקשה ל הקמת 2 בנייני מגורים עם 71 יח"ד 

ב- 8 קומות מהקרקע ומעל חניון תת – קרקעי במגרש 108. הבקשה הוגשה ע"י: חב' גשם 
בנהריה מתחם א' בע"מ. הבקשה כוללת מתן הקלות: 

1. הקלה בקו בנין אחורי דרומי 5.64 מ' במקום 6.0 מ' המותרים.
2. הבלטת גזוזטראות בקו בנין קדמי צפוני 4.4 מ' במקום 5.0 מ', בקו בנין אחורי דרומי 
5.04 מ' במקום 6.0 מ' ובקו בנין צידי מערבי 4.54 מ' במקום 5.0 מ' המותרים בתב"ע 

התקפה.
3. תוספת 5 יח' דיור, סה"כ 71 יח"ד במקום 66 יח"ד המותרות בתב"ע התקפה..

4. הקלה בקו בנין תת קרקעי 0.0 מ', לחניון, במקום 1.0 מ' המותרים בתב"ע התקפה.
5. העברת שטחי שירות מעל מפלס הכניסה אל מתחת למפלס הכניסה הקובעת להגדלת 

    החניון.
6. שימוש בחלק ממפלס התת- קרקע לצורכי אחסנה ומתקנים טכניים בנוסף לשימוש לחנייה.

הבנייה מבוקשת בחלקה 65 בגוש 19592  מגרש 108 רח' ליבנה שכ' יצחק שמיר )צפון 
מזרח( נהריה. כל המעוניין לעיין בבקשה יוכל לעשות כן במשרדי הועדה המקומית לתכנון 

ולבניה נהריה, אשר כתובתם שד' הגעתון 19 , נהריה בימים ובשעות בהם הם פתוחים.
כל המעוניין להתנגד לבקשה יוכל להגיש התנגדות למשרדי הועדה המקומית לתכנון 

ולבניה נהריה, אשר כתובתה כאמור לעיל, וזאת תוך 15 ימים מיום פרסומה של  ההודעה 
המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים. לנוחיותך, שעות וימי קבלת קהל במשרדנו: 

בימים א', ד' בוקר: 12.00 – 8.30 אחה"צ: 18.00 – 16.00 ביום ה' צהריים: 14.00 - 12.00: 
לאנשי מקצוע בלבד. בימי ב', ג': אין קבלת קהל. טלפון: 04-9879891 פקס: 04-9512324  

רונן מרלי ראש העיר ויו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נהריה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה, חיפה
הודעה על פי סעיף 149, לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965

הוגשה בקשה ע"י מרים בן יוסף לאשר תוספת מעלון וגשרון לבניין קיים ברח' מרגלית 
66, חיפה. בגוש: 10774 חלקה: 105 הבקשה כרוכה בתוספת מעלון שאינו תואם הוראות 
1400/י"ב לעניין אי צמידותו למבנה. אפשר לעיין בבקשה ביחידה לארכיון הנדסי מרכזי 

ומידע של עיריית חיפה רח' ביאליק 3, בימי ב', בין השעות 13:00 -08:00 ביום ד' בין 
השעות 08:00-13:00. המעוניין להגיש התנגדות לבקשה מס' 66/4586/09, ימציאה 
למחלקה לרישוי על הבניה לפי הכתובת דלעיל, תוך שבועיים מיום פרסום הבקשה.

אריאל וטרמן מהנדס העיר

הועדה המקומית לתכנון ובניה קריות
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965 להלן החוק

ניתנת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 149 לחוק , הוגשה לועדה המקומית לתכנון ובניה 
קריות  )להלן הועדה המקומית( בקשה להקלה. תיק בנין: 291849    מס' בקשה: 

20183832 בגוש: 11590 חלקה:  149  רחוב: רחוב תבור 4, קריית ביאליק. שם מבקש: 
יפרח שי/ אלגרבלי אורית. מהות הבקשה: תוספת בניה כולל ממ"ד בחריגה מקו בנין 

עבור יח"ד אחת בקומת קרקע. הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
חריגה של 2.9 מ' מקו בנין אחורי עבור ממ"ד.

חריגה של 1.8 מ' המהווים 30% מהמרווח האחורי עבור קיר ללא פתחים.
כל המעונין רשאי לעיין בתכנית במשרדי הועדה המקומית קריות, במקום בימים 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל הרואה עצמו נפגע מהקלה זו, רשאי להגיש 
התנגדותו להתרת ההקלה תוך שבועיים מתאריך הודעה זו לועדה המקומית לתכנון 
ובניה קריות. התנגדות יש להגיש על דרך תצהיר כחוק בצירוף מסמכים רלוונטיים.

בכבוד רב, יוסי אזריאל יו"ר הועדה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה - קריית טבעון
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965

ניתנה בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון בקשה 
להקלה: בגוש 10478 חלקה 215 רחוב אלונים 15 משפחת אייל אררה. בקשה להקלה:

1. הקלה בגובה מבנה עד 7.80 מ' במקום 7.0 מ'.
2. פיצול יחידת דיור, עפ"י תיקון -117 הוראת שעה.

התנגדות יש להגיש במשך 15 יום מיום פרסום הודעה זו למשרדי הוועדה המקומית 
לתכנון ובניה קרית טבעון.

עידו גרינבלום יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965 - 
מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: מורדות הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':355-0629501
שם התכנית: מכ/ 947 - יעוד שטח לגן ציבורי ברחוב 

הרקפות ברכסים
גרסת התכנית: גרסת: הוראות - 12 תשריט - 9
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון 

והבניה, התשכ"ה – 1965 )להלן: "החוק"(, כי במשרדי 
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי 

הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדת 
תכנית מפורטת מס':355-0629501. איחוד וחלוקה: ללא 

איחוד וחלוקה. התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה 
ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות 

הבאות: סוג היחס מספר התכנית: שינוי מכ/ 529/ א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: רכסים 

רחוב: הרקפות. החלק המזרחי ביותר של שכונת גבעה ה 
ברכסים ובקצה רח' הרקפות פינת רחוב השקד.

Y: 739226 קואורדינטה X: 210296 קואורדינטה
גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 11145 חלקי חלקות: 277, 

279. מגרשים: 311 בהתאם לתכנית מכ/ 529/ א
מטרת התכנית: יעוד שטח לגן ציבורי.

עיקרי הוראות התכנית:
הפקעת השטח ורישומו ע"ש הרשות המקומית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 

שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר 
האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il.כל 

מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה 
את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי 

סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים 

בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז 
חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 33095 טלפון: 04-8633455. 
העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 

ולבניה מורדות הכרמל, כורי 2 חיפה 33093 טלפון: 
04-8676296. בהתאם לסעיף 103 )א( לחוק, התנגדות 

לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות 

שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי 

עבודתו(, תשמ"ט - 1989.
איתמר בן דוד יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה

מחוז חיפה

הועדה המקומית לתכנון ולבניה "שדות דן"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965

הרינו מודיעים בזאת כי הוגשה לועדה המקומית לתכנון ולבניה "שדות דן" בקשה למתן 
היתר בניה לתוספת ושינויים לבית קיים חד קומתי, פרגולה, גדרות והריסה ע"י היורש: 

שלמה גולדברג בכתובת: חמד 103 גושים וחלקות: גוש: 6819 חלקה: 63 מגרש: 103  
יעוד: מגורים. תיק בנין: 207010300 מספר בקשה: 20180294 ע"י: גולדברג דינה ז"ל  

הבקשה כוללת את ההקלות הבאות:
1. ניוד שטחים עיקריים מקומה א' לקומת קרקע בשטח של 21.25 מ"ר 

2. הקלה לתוספת שטח עיקרי של 21.25 מ"ר במסגרת 6% משטח המגרש:
    מבוקש 241.25 מ"ר במקום 220.00 המותרים ב-2 קומות.

כל בעל קרקע או בניין או מחזיק בהם, הרואה עצמו נפגע כתוצאה מאישור הבקשה 
הנ"ל, יוכל להגיש את התנגדותו המנומקת תוך שבועיים מיום פרסום זה לועדה 

המקומית "שדות דן" בציון כתובת מדוייקת. את תוכן הבקשה אפשר לראות במשרדי 
הועדה בכפר חב"ד.

בברכה, דוד יפרח  יו"ר הוועדה המקומית שדות דן

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית 
מס': 352-0561753 

שם התכנית:קרית ים - מתחם תעסוקה 
ומסחר בשד' ירושלים

גרסת התכנית: גרסת: הוראות - 22 תשריט - 13
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק 

התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 )להלן: 
"החוק"(, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית 

לתכנון ולבניה קריות מופקדת תכנית מתאר 
מקומית מס': 352-0561753. איחוד וחלוקה: 

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

הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות:
סוג היחס מספר התכנית: שינוי ק/165,

שינוי ק/292/א, שינוי ק/284/ב, פירוט תממ/6,
פירוט תמא/35, כפיפות תמא/34/ב/3, כפיפות 
תמא/34, כפיפות תמא/34/ב/4, כפיפות ק/290,

כפיפות תמא/3. השטחים הכלולים בתכנית 
ומקומם: ישוב: קרית ים רחוב: שד ירושלים.
תא שטח תחום בין הרחובות: שד' ירושלים, 

גולדה מאיר, ופנחס לבון. 
X: 207612 קואורדינטה
Y: 751370 קואורדינטה

גושים וחלקות: מוסדר: גוש: 10421 חלקי 
חלקות: 194. גוש: 10444 חלקי חלקות: 2210, 

2447. מגרשים: יב בהתאם לתכנית ק/ 165
מטרת התכנית: תכנון מתחם בשטח של כ- 
47 דונם המשלב מסחר ותעסוקה, ושטחים 

ציבוריים פתוחים לרווחת הציבור.
עיקרי הוראות התכנית:

- שינוי ייעוד הקרקע ממבני ציבור למסחר 
ותעסוקה, שטח ציבורי פתוח ודרך מוצעת. 

כמו כן ביטול חלקי של דרך בהתאמה לתנאי 
השטח.

- קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד קרקע 
   וזכויותיהם.

- קביעת הנחיות בינוי: הוראות ומגבלות בנייה 
  )בהתאם לדרישות מערכת הביטחון(.

- קביעת הוראות לפיתוח
- הנחיות לעיצוב אדריכלי

-קביעת הנחיות סביבתיות
- סידורי תנועה

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן 

באתר האינטרנט של מנהל התכנון
www.iplan.gov.il.כל מעוניין בקרקע, בבנין 

או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע 
על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 

100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 

הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית 
לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי"ם 15 חיפה 

33095 טלפון: 04-8633455. העתק ההתנגדות 
יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה 
קריות, הגדוד העברי 4 קרית מוצקין 26114 

טלפון: 04-8715291. בהתאם לסעיף 103 )א( 
לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון 

אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 
ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן 

היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה 
)סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר 

וסדרי עבודתו(, תשמ"ט - 1989.
איתמר בן דוד יו"ר הועדה המחוזית לתכנון 

ולבניה מחוז חיפה
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חוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965
מרחב תכנון ועדה מקומית "לב הגליל"-סכנין

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 
לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי  תשכ"ה-1965, 
לקבלת  בקשה  ,הוגשה  בסכנין  הגליל"  "לב  ולבניה 
ע"י:   20181155 מס':  בתיק  בבניה  חורג,  הקלה/שימוש 
יזן אבו יונס בגוש: 19321 , חלקה: 188 , מגרש: 100/2/1 
בישוב: סכנין מהות ההקלה: 1- הקלה בניוד אחוזי בניה 
בתכסיט בקומת קרקע ובקומה א' בשטח עיקרי 43.8% 
מאושרת.  ג/9169  בתקנון  שמותר  כפי   36% במקום 
א'  בקומה  שירות  בשטח  בניה  אחוזי  בניוד  הקלה   -2
43.6% במקום 6% כפי שמותר בתקנון ג/9169 מאושרת. 
במקום  מ'  כ-4.0  בגובה של  מוצע  תומך  לקיר  3- הקלה 
3.0 מ' ובהתאם לתקנות סטייה ניכרת 2002 סעיף 4.09 
יום   14 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  המעוניין  כל   .(2)
מסיום פרסום הודעה זו, למשרדי הועדה המקומית לפי 
הגליל"  "לב  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  הכתובת: 

ת.ד. 80 סכנין - 20173. 
בכבוד רב, נביל דאהר, עו"ד יו"ר הועדה 

הודעה המקומית לתכנון ובניה 
"יזרעאלים" הודעה לפי סעיף 149 לחוק 

התכנון והבניה התשכ"ה 1965
הריני מודיעים בזאת כי הוגשה לוועדה המקומית 
היתר  למתן  בקשה  "יזרעאלים"  ובניה  לתכנון 
חד  משפחתי  חד  מגורים  בית  כדלקמן:  בניה 
קומתי+ ממ"ד+ פרגולות+ עבודות פיתוח+ הקלה 
בתכסית קומת קרקע 148 מ"ר במקום 140 מ"ר. 
 ,  17864 גוש:  וחלקות:  גושים  דברת  בכתובת: 
חלקה: 9, מגרש: 18 גוש: 17864, חלקה: 9 מגרש: 
 20181457 בקשה:  מספר   15142 בניין:  תיק   18A
עמדתם  את  להשמיע  המעוניינים  לבני  עידו  ע"י: 
הוועדה  למשרדי  בכתב  עמדתם  להגיש  יואילו 
בבית המועצה האזורית עמק יזרעאל, תוך 15 יום 
עפולה   90000 ת.ד.  כתובתנו:  זו.  הודעה  מתאריך 

מיקוד 18120 
שי יזרעאלי יו"ר וועדת משנה יזרעאלים 

עיריית חיפה-משרד מהנדס העיר
הועדה המקומית לתכנון ולבניה העיר חיפה רח' ביאליק 
3, חיפה טלפון מס' 04-8357000 הודעה על פי סעיף 149, 
לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 ניתנת בזה הודעה כי 
בניין  בע"מ לאשר הקמת  ידי: צמרות  על  הוגשה בקשה 
מגורים חדש בן שני אגפים, אגף קדמי צפוני בן 9 יח"ד, 
 9 בן  דרומי  ובניין  ומחסנים  חניה  קומת  מעל  קומות   7
יח"ד, תוך הריסת שני בניינים,  יח"ד, 6 קומות, סה"כ 18 
בניין קדמי בן 1 יח"ד, 2 קומות ובניין אחורי בן 1 יח"ד 
 ,43 קדימה  ברח'  383/א'  לתמ"א  כפוף  אחת,  וקומה 
בהקלות  חלקה: 30  הבקשה כרוכה  בגוש: 10759  חיפה. 
הבאות: 1.ניצול שטחי בניה בגין תמ"א 38/3א'. 2.תוספת 
2.5 קומות מגורים מעל הקבוע בתכנית במסגרת תמ"א 
קומת  4.ניצול  המותר.  מעל  קומה  3.תוספת  38/3א'. 
תמ"א  בגין  המותר  מעל  בניין  5.גובה  למגורים.  עמודים 
בניינים   2 במקום  אגפים   2 בן  בניין  6.הקמת  38/3א'. 
7.גובה  בלבד).  חניון  באמצעות  נפרדים(המחוברים 
 .8 חפ/1400ג"ב.  התכנית  בהוראות  המותר  מעל  קומה 
ממוצע גובה מעל המותר בהוראות התכנית חפ/1400ג"ב. 
בהוראות  המותר  מעל  ומחסנים  חניה  קומת  9.גובה 
את  תואמת  שאינה  10.פרגולה  חפ/229י/5  התכנית 
הוראות התכנית חפ/1400פ"מ לענין סוג החומר ושטחה 
העולה על המותר. 11.רמפה שאינה תואמת את הוראות 
מרחק  שמירת  העדר  לעניין  חפ/1400י"ב/1  התכנית 
הגובל).  למגרש  צמוד  המגרש(מוצע  מגבול  מ'   1.0 של 
12.חדר אשפה וחדר גז במרווח הצידי שאינו תואם את 
הוראות התכנית חפ/1400י"ב/1 13.פיתוח גבוה מהמותר 
בהוראות התכנית חפ/1400ג"ב. 14.משטח חניה במרווח 
הצידי שאינו תואם את הרואות התכנית חפ/1400י"ב/1. 
התכנית  הוראות  את  תואמת  שאינה  מקורה  15.חניה 
וצידיים.  קדמיים  למרווחים  16.בליטות  חפ/1400י"ב 
מרכזי  הנדסי  לארכיון  ביחידה  בבקשה  לעיין  אפשר 
מס'   בקשה   39/6366 בנ-  שמספרו  בניין  בתיק  ומידע 
39/6366/10, בבניין מינהל ההנדסה, רח' ביאליק 3 חיפה 
בימים: יום ב'-13:00- 8:00 יום ד'-13:00- 8:00 המעוניין 
דלעיל,  הכתובת  לפי  ימציאה  לבקשה,  התנגדות  להגיש 

תוך שבועיים מיום פרסום הבקשה.
אריאל וטרמן מהנדס העיר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 149 לחוק הנ"ל, כי 
על- בקשה  הוגשה  קרית-אתא,  ולבניה  לתכנון  לועדה 
למתן  בע"מ  אזרחית  הנדסה  אמארון  חברת  ה"ה  ידי: 
הקלה בגוש: 11019 חלקה 23 בשכונת רחוב לילינבלום 
5 קרית אתא תיק בנ' 20180236 קרית אתא. מבוקשות 
ההקלות הבאות: 1. מרווח צידי 3.6 מ במקום 4.0 מ 2. 
העברת שטחי שירות חניה מקורה לשטחי שרות אחרים 
קומות   7 מבוקשות  אחת  קומה  תוספת   .3 במבנה 
לחלקה  כניסות  שתי  4.מבוקשות  קומות   6 במקום 
במקום כניסה אחת 5. מרווח צידי 1.6 מ במקום 4 מ 
עבור חדר טרפו 6. מרווח קדמי 0 מ במקום 5 מ עבור 
מבניה   4.0 במקום  מ   2.8 צידי  מרווח   .7 טרפו  חדר 
וגז 8. מרווח קדמי עד  בקיר אטום עבור מבנה אשפה 
40% עבור מרפסות קונסוליות 9. גובה המבנה מבוקש 
24.75 מ במקום 21.0 מ אין בפרסום כאמור כדי לאשר 
התאמת הבקשה לחוק התכנון והבניה ולתקנות מכוחו 
למדיניות  המבוקש  התאמת  לאשר  כדי  בפרסום  ואין 
במשרד  בבקשה  לעיין  אפשר  המקומית.  הוועדה 
יום שני  מהנדס העיר, במדור רישוי, בימי קבלת קהל. 
08:00-12:00יום  רביעי  יום   08:00-12:00  ,16:00-18:00
www.kiryat- ובאתר האינטרנט:  חמישי 08:00-12:00 

ata.org.il

הועדה המקומית לתכנון ובניה "יזרעאלים"
לפי סעיף 149 לחוק התכנון  הודעה 
והבניה תשכ"ה-1965. הרינו מודיעים 
בזאת כי הוגשה לוועדה הנ"ל בקשה 
שימוש  כדלקמן:  בניה  היתר  למתן 
עגלים  דיר  ממבנה   – מהיתר  חורג 
בשטח  למחלבה   ,1965 שנת  לפני 
(לגיטימציה).  מ"ר.   276.55 של 
בכתובת: היוגב. מגרש: b+a 31. גוש: 
11485, חלקה: 21, מגרש: 31A. גוש: 
11485, חלקה: 21, מגרש: 31b. תיק 
בקשה:  מס'   ,1148530000 בניין: 
חיים.  הלפרין  ע"י:   .20181561
עמדתם,  את  להשמיע  המעוניינים 
בכתב,  עמדתם  להגיש  יואילו 
המועצה  בבית  הוועדה  למשרדי 
יום   15 תוך  יזרעאל,  עמק  האזורית 
ת.ד.  כתובתנו:  זו.  הודעה  מתאריך 

90000 עפולה 18120.
 שי יזרעאלי – יו"ר הוועדה המקומית יזרעאלים

הועדה המרחבית לתכנון ובניה 
"הגליל המזרחי" ת.ד. 515 כפר תבור 
התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
בזאת  ניתנת  התשכ"ה-1965.  והבניה 
הנ"ל  המקומית  לוועדה  הוגש  כי  הודעה 
תח/ חלוקה  לתשריט  בקשה 

חלקה   ,17029 בגוש:  כת/430, 
ודרורה  יוסי  ע"ש:   .107-110
דולה, מכפר תבור. מהות ההקלה: 
מגרש מינימלי קטן מהמותר (650 
המאפשר  מ"ר)   750 במקום  מ"ר 
כל  משפחתי.  דו  מבנה  הקמת 
במשרדי  בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין 

הוועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי - מהנדס הועדה

הועדה המקומית לתכנון ובניה עמק המעיינות
והבניה  התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו  תשכ"ה-1965. 
המעיינות  עמק  ובניה  לתכנון  המקומית  לוועדה 
מפעל   + משרדים  בניה:   היתר  למתן  בקשה 
בטון שינוי להיתר 6318. מס' בקשה: 20150208, 
אורן.  מנחם  המבקש:  שם   .3482 בניין:  תיק  מס' 
 ,22773 גוש:   .104 מס'  צבאים,  שלוחת  כתובת: 
את  כוללת  הבקשה   .A104 מגרש:   ,4 חלקה: 
לסילוסים  בגובה  הקלה  חורג:  ההקלות/שימוש 
 11.2 במקום  מ'   20.86  – מילואים  ולמתקן 
עד  פתחים  ללא  קיר  צדדי  למרווח  חריגה  מ'. 
התנגדות  לו  שיש  מי  לכל  מגרש.  מגבול  מ'   2.70
להגישה  יואיל  הנ"ל,  לבקשה  שהיא  סיבה  מאיזו 
יום   14 בתוך  ולבניה,  לתכנון  המקומית  לוועדה 
תובא  זה  מועד  לאחר  זו.  הודעה  פרסום  מיום 
בוועדה  לדיון  הנ"ל  בנושא  שתוגש  התנגדות  כל 

המקומית לתכנון ולבניה והיא תחליט בנדון. 
יורם קרין – יו"ר הועדה המקומית 

לתכנון ולבניה עמק המעיינות

הוועדה המקומית חוף הכרמל
התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
מודיעים  הרינו  תשכ"ה-1965.  והבניה 
בקשות  הנ"ל  לוועדה  הוגשו  כי  בזאת 
כדלקמן:  חורג  שימוש  ו/או  להקלה 
*חריגה מקו בנין צידי-צפוני של עד 10% 
(40 ס"מ) בקיר עם פתחים. *שינוי חומרי 
הגג – מגג רעפים לגג בטון. *שינוי בצורת 
בקשה  שטוח.  לגג  משופע  מגג   – הגג 
להקלה במקרקעין הידועים כגוש: 10541, 
בניה:  תיק   .55/2 מגרש:   ,132 חלקה: 
 ,20180490 בקשה:  מס'   ,321713200
תכניות  עתלית.   ,86 הבנים  רח'  כתובת: 
ע"י:  שהוגשה  מכ/378.  מכ/13,  חלות: 
מלול יוסי. היה וקיימת התנגדות לבקשה 
להיתר הנ"ל, הינך רשאי להגיש התנגדות 
מנומקת לוועדה המקומית לתכנון ובניה 
 ,30860 הכרמל  חוף  ד.נ.  הכרמל,  חוף 
בתוך 15 יום מיום פרסום זה. ההתנגדות 

תובאנה לדיון בפני הועדה המקומית.
אינג' אסף וחנר - מהנדס הוועדה 

ועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה 

תשכ"ה 1965
לועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים בקשה 
גושים  מנדא  כפר  בכתובת:  בניה  היתר  למתן 
בניין:  תיק   30 חלקה:   17860 גוש:  וחלקות: 
ע"י:   20180294 בקשה:  מספר   786000300000
ההקלות  את  כוללת  הבקשה  רכאד  זידאן 
צפוני  מצד  המותר  מעל  תומך  קיר  הבאות: 
המותר  מעל  תומך  קיר  מ'   3.0 במקום  מ'   10.0
מצד מזרחי 6.5 מ' במקום 3.0מ' קיר תומך מעל 
כל  3.0מ'  במקום  מ'   6.5 מערבי  מצד  המותר 
הרואה עצמו נפגע או עלול להיפגע על ידי אישור 
לבקשה  בכתב  התנגדות  להגיש  רשאי  הקלה, 
האמורה לועדה המקומית לתכנון ובניה "גבעות 
מיום  שבועיים  תוך  שפרעם   ,505 ת.ד.  אלונים" 
ההקלה  בקשת  בעיתון.  זו  הודעה  של  פרסומה 
על אחריות עורך הבקשה והמבקש, ואין לראות 
הוועדה לאשר את הבקשה  בזה התחייבות של 

אמין ענבתאוי
יו"ר הועדה המקומית"גבעות אלונים"

הודעה המקומית לתכנון ובניה "יזרעאלים"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 

התשכ"ה 1965
לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הריני 
בקשה  "יזרעאלים"  ובניה  לתכנון  המקומית 
למתן היתר בניה כדלקמן: תוספת בניה בקומת 
הגג  והגבהת  א'  בקומה  יח"ד  תוספת  קרקע+ 
שינוי  עץ+  מחסן  פירוק  בפיתוח+  שינויים   +
מיקום מבנה עזר (סטודיו) בבניין קיים בקומת 
הקלה   +  20101055 מס'  היתר  (עפ"י  קרקע. 
 + מ'   3 במקום  מ'   6.50 מזרחית  חזית  בגובה 
בכתובת:  הגג.  וצורת  החזיתות  בצורת  הקלה 
חלקה:   17837 גוש:  וחלקות:  גושים  אלה  גבעת 
מספר   1783778083 בניין:  תיק   83 מגרש:   ,78
דוד בר-און המעוניינים  ע"י:  בקשה: 20181016 
עמדתם  להגיש  יואילו  עמדתם  את  להשמיע 
בכתב למשרדי הוועדה בבית המועצה האזורית 
זו.  הודעה  מתאריך  יום   15 תוך  יזרעאל,  עמק 
18120 מיקוד  עפולה   90000 ת.ד.  כתובתנו: 

אייל בצר יו"ר יזרעאלים/ר.מ.ע יזרעאל

נוסח ההודעה לפי תקנה 36 (ב) 
לתקנות התכנון והבנייה ( רישוי בנייה) 

התשע"ו – 2016
לוועדה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  ניתנת 
מזרחי"  "גליל  ובניה  לתכנון  המקומות 
הבקשה  מספר  מקוון.  ברישוי  בקשה 
הרחבת  הבקשה  מהות   .1320180246
בקומה  יח"ד  תוספת  קיימת+  דירה 
שאדיה  שם  המבקש  מג'אר.  יישוב:  ב'. 
ת.ז.  עלי  ואיל   023498066 ת.ז.  עלי 
שם  בקרקע  הזכויות  בעל   024734121
אחמד חלבי ת.ז. 05253175. מיקום גוש 
מכיוון   .23/2 מגרש   23 חלקה    15577
שלבקשה האמורה לא התקבלו הסמכת 
בנסח  הרשומים  הקרקע  בעלי  כל 
הרשום, כל מי שיש לו עניין במקרקעין 
האמורה  בבקשה  לעיין  רשאי  הנ"ל, 
בכפר  השעון  בכיכר  הועדה  במשרדי 
תבור ולהגיש התנגדות לבקשה תוך 15 

ימים מפרסום הודעה זו.
מגיש הבקשה להיתר

ובנייה  לתכנון  המרחבית  הוועדה 
תבור כפר   515 ת.ד.  המזרחי"  "הגליל 
התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
בזאת  ניתנת   :1965 התשכ"ה  והבניה 
הודעה, ע"פ הסעיף הנ"ל, כי הוגשה לועדה 
להיתר  הקלה  למתן  בקשה  המקומית 
המבקש:  שם   320180164 מס'  בניה 
סלאמה עלאא+ אימאן שם העורך: היתם 
מגרש:   126 חלקה:   16607 בגוש:  דחלה 
הבקשה:  מהות  טורעאן  בכתובת:    114
קומות   3 קומות-   4 בעל  מוצע  מבנה 
מרתף  של  חלקית  קומה  מעל  מגורים 
וקירות  גדרות  ביתי+  למחסן  המשמש 
ההקלה:  מהות  יח"ד).   2 (סה"כ  תומכים 
העברת אחוזי בנייה משטח עיקרי לסה"כ 
 ,20% במקום   ,23.51% ל-  שירות  שטחי 
במסגרת סה"כ אחוזי בנייה מותרים.  כל 
במשרדי  בבקשה  לעיין  רשאי  המעוניין 

הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי- מהנדס הועדה

הועדה המקומית לתכנון ובניה "יזרעאלים"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965

לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הריני 
המקומית לתכנון ובניה "יזרעאלים" בקשה 
חד  חדש  בית  כדלקמן:  בניה  היתר  למתן 
כולל  רימון  דגם  ע"פ  קומתי  דו  משפחתי 
צידי  בניין  בקו  הקלה  כולל  פיתוח  קירות 
בינוי:  מ'+ הקלה במפלס   4 מ' במקום   3.60
ל-   191.75 במפלס  מגרש  דירוג  ביטול 
בינוי)  תכנית  ע"פ  הגבוה  (המפלס   192.94
וחלקות:  גושים  הגליל  אלון  בכתובת: 
תיק   206 מגרש:   ,76 חלקה:   ,17893 גוש: 
ע"י   20181851 בקשה:  מספר   15162 בניין: 
להשמיע  המעוניינים  מור.  ואלעד  מורן 
בכתב  עמדתם  להגיש  יואילו  עמדתם  את 
האזורית  המועצה  בבית  הוועדה  למשרדי 
הודעה  מתאריך  יום   15 תוך  יזרעאל,  עמק 
זו. כתובתנו: ת.ד. 90000 עפולה מיקוד 18120

שי יזרעאלי יו"ר וועדת משנה יזרעאלים

הודעה לפי סעיף 149 לחוק
התכנון והבנייה תשכ"ה 1965

לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
עילית  נצרת  ובניה  לתכנון  המקומית 
בקשה להקלה בכתובת: רחוב הפסגות 7 
דירה 1, שכונה: נוף יזרעאל בגוש: 17742 
חלקה: 53 מגרש: 54 ע"י: סבינה שומינוב 
הפרסום:  מהות   20181436 בקשה:  מס' 
הקלה בקו בנין אחורי בשעור 30% על ידי 
בנין  ובנייה בקו  קיר אטום ללא פתחים 
מ' כל המעוניין  של 3.50 מ' במקום 5.00 
הועדה  במשרדי  בתכנית  לעיין  רשאי 
בימים  במקום  עילית  נצרת  המקומית 
לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
רשאי  זו,  מהקלה  נפגע  עצמו  הרואה  כל 
להגיש התנגדותו להתרת ההקלה תוך 15 
יום מתאריך הודעה זו, לוועדה המקומית 
במשרדי העירייה(גלבוע 16 נצרת עילית).

בכבוד רב, גדלקין אלכסנדר 
יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה נצרת עילית

הוועדה המקומית לתכנון ובניה 
"יזרעאלים"

התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
הריני   .1965  – תשכ"ה  והבניה 
לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים 
המקומית לתכנון ובניה "יזרעאלים" 
כדלקמן:  בניה  היתר  למתן  בקשה 
בית מגורים חד קומתי מוצע בבנייה 
 + מגרש.  בקו  תמך  קירות   + קלה 
 3  – מ  מזרחי  צידי  בניין  בקו  הקלה 
– 2.7 מ' + הקלה בתכסית מ –  מ' ל 
בכתובת:  מ"ר.   175.38  – ל  מ"ר   160
רמת דוד. גושים וחלקות: גוש: 17287 
בניין:  תיק   .1532 מגרש:   2 חלקה: 
15166 מספר בקשה: 20181895, ע"י: 
פודין).  וחן  (אלון  דוד  רמת  קיבוץ 
עמדתם  את  להשמיע  המעוניינים 
יואילו להגיש עמדתם בכתב למשרדי 
האזורית  המועצה  בבית  הוועדה 
מתאריך  יום   15 תוך  יזרעאל,  עמק 
 90000 ת.ד.  כתובתנו:  זו.  הודעה 

עפולה מיקוד 18120.
שי יזרעאלי, יו"ר יזרעאלים/ ר.מ.ע 

יזרעאל

נוסח ההודעה לפי תקנה 36(ב)
לתקנות התכנון והבנייה

(רישוי בנייה) בתשע"ו- 2016
המקומית  לוועדה  הוגשה  כי  הועדה  בזאת  ניתנת 
מקוון  ברישוי  בקשה  מזרחי  גליל  ובניה  לתכנון 
מספר הבקשה 1420180122 מהות הבקשה: תוספת 
מרפסת לבניין קיים מעל מרתף + תוספת 2 קומות 
מגורים (ס"ה 3 יח"ד) + גדרות בטון יישוב בועיינה 
ת.ז.  חסן  יוסף  פוקרא  שם   -1 המבקש  נוגידאת 
02348031 2- שם פוקרא כרם יוסף ת.ז 206051229 
ת.ז.  פוקרא  עאישה  שם   -1 בקרקע  הזכויות  בעל 
 -3  002082049 ת.ז  פוקרא  זכייה   -2  002082047
פוקרא  ג'מאל   -4  005368565 ת.ז.  פוקרא  תמאם 
 059318956 ת.ז.  פוקרא  ח'ליל   -5  058520008 ת.ז. 
פוקרא  יאסין   -7  059996207 ת.ז.  פוקרא  יונס   -6
 002348031 ת.ז.  פוקרא  8-יוסף   023259724 ת.ז. 
מכיוון   35/3 מגרש   35 חלקה   17544 גוש  מיקום 
בעלי  כל  הסכמת  התקבלו  לא  האמורה  שלבקשה 
הקרקע הרשומים בנסח הרשום, כל מי שיש לו עניין 
האמורה  בבקשה  לעיין  רשאי  הנ"ל,  במקרקעין 
ולהגיש  במשרדי הועדה בכיכר השעון בכפר תבור 

התנגדות תוך 15 ימים מפרסום הועדה זו.
פוקרא יוסף חסן
פוקרא כרם יוסף
מגיש הבקשה להיתר

הועדה המקומית לתכנון ולבניה – עפולה
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה-1965
לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
המקומית לתכנון ולבניה – עפולה בקשה למתן 
היתר בניה: הריסת בית קיים ובניית בית חדש 
 201807371 בקשה:  מס'  משפחתי  מדו  חצי 
מספר תיק בנין: 167110750000 שם המבקש: 
ציון תירם כתובת: עפולה, לח"י מספר 11 גוש: 
16711 חלקה: 75 מגרש: 2024 הבקשה כוללת 
מ'   3.27 בניין קדמי  קו  את ההקלות הבאות: 
במקום 5.00 מ' לפי רוב הבתים ברחוב הקלה 
אין   40% במקום   46% תכסית  בנייה  באחוזי 
בפרסום כאמור כדי לחייב את המהנדס בדבר 
לשימוש  או  להקלה  הבקשה  פרטי  נכונות 
לאשרם  הוועדה  את  לחייב  כדי  או  החורג 
הבקשה  לבקשה.  התנגדות  תוגש  לא  אם  אף 
המרחבית.  הבקרה  במסגרת  לגופה  תיבדק 
כל המעוניין יכול לעיין בבקשה הנ"ל בוועדה 
המקומית לתכנון ובניה, ברח' יהושע חנקין 14 
עפולה בשעות קבלת   2 קניון העמקים קומה 
קהל- א'-ד' 15:30-18:00 ג'-ה' 8:30-12:30 כל 
הרואה עצמו נפגע מהבקשה הנ"ל יוכל להגיש 
התנגדות מנומקת למשרד הועדה, תוך 15 יום 
מיום פרסום הודעה זו ולעניין מי שנמסרה לו 
הודעה לפי פסקאות 149 (2א) ו- (2ב) ממועד 

מסירת ההודעה.
הועדה המקומית עפולה 

נוסח ההודעה לפי תקנה 36(ב)(2)
לתקנות התכנון והבנייה

(רישוי בנייה) התשע"ו-2016
לוועדה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  ניתנת 
מזרחי"  "הגליל  ובניה  לתכנון  המקומית 
רישוי  במערכת  בניה  להיתר  בקשה 
מהות   320180130 הבקשה  מספר  זמין 
ק.ק  הכולל  קומות   4 מוצע  בנין  הבקשה 
מסחר ק.א' משרדים וק. ב'+ג' שתי קומות 
דיור)+הצעת  יחידות   8 מגורים(בסה"כ 
 16623 גוש:  טורעאן   : יישוב  מעלית 
עדוי  המבקש:   67/1 מגרש:   67 חלקה: 
סאמי ת.ז. 313633349 דחלה מוחמד ת.ז. 
האמורה  בקשה  של  מכיוון   034254177
הקרקע  בעלי  כל  הסכמת  התקבלו  לא 
שיש  מי  כל  הרשום,  בנסח  הרשומים 
לעיין  רשאי  הנ"ל,  במקרקעין  עניין  לו 
הוועדה,  במשרדי  האמורה  בבקשה 
ולהגיש  תבור  בכפר  השעון  בכיכר 
ימים מפרסום   15 התנגדות לבקשה תוך 

הודעה זו. 
מגיש הבקשה להיתר

הועדה המקומית לתכנון ובניה זבולון
הועדה המקומית לתכנון ולבניה- זבולון

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 1965
לתכנון  המקומית  לועדה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
 .1 בניה:  היתר  למתן  בקשה  הוגשה  זבולון  ולבניה 
מרפסת  הכוללת  מ"ר   18.59 של  לתוספת  ליגליזציה 
משפחתית  דו  מפלסית  תלת  ביח"ד  א'  בקומה  מקורה 
בשטח קיים של 258.92 מ"ר, סה"כ שטח עיקרי 179.78 
למשטח  ליגליזציה   .2 מ"ר.   79.14 שירות  שטחי  מ"ר, 
מ"ר   13.90 של  בשטח  קרקע  בקומת  דק  /מרפסות 
ופרגולה מעל. 3. ליגליזציה לגדר/קיר הפרדה בגבול- 0 
עם יח"ד צמודה בחזית קידמית ואחורית. מס' בקשה: 
המבקש:  שם   12840343 בנין:  תיק  מספר   201800821
מנחם כהן ניסן כתובת: התבור 116 נופית גוש: 12593 
חלקה: 15  מגרש: 1087A הבקשה כוללת את ההקלות/

שימוש חורג: ליגליזציה לקיר בגובה מעל 1.80 מ' מקיר 
קיים בגבול- 0 משותף בבית מגורים דו משפחתי. כל 
המעוניין יכול לעיין בבקשה ובתכנית המצורפת אליה 
ללא תשלום, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה 
זבולון בימים ובשעות של קבלת קהל. כל הרואה עצמו 
ע"י אישור ההקלה רשאי להגיש  נפגע או עלול להפגע 
התנגדות למתן היתר להקלה תוך 14 יום מיום פרסום 
תידון  ולא  תתקבל  לא  התנגדות  בעיתונים.  זו  הודעה 
ובליווי  הנימוקים  ובפירוט  בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא 

תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
עמוס נצר יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה זבולון 

ועדה מקומית לתכנון ולבניה ה"גלבוע"  
דואר נע גלבוע - 18120 טלפון: 04-6533252
התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
והבנייה תשכ"ה- 1965. ניתנת בזה הודעה 
לתכנון  המקומית  לוועדה  הוגשה  כי 
שמאי  חיים  המבקשים:  ידי  על  ולבניה  
ת.ז. 065978785 בקשה מספר: 20170428 
חלקה:   ,20767 גוש:  חבר,  ישובי  בישוב: 
21 מגרש: 12 שבאישורה יש משום הקלה 
1.עד 10 אחוז בקוי בניין צידיים  לעניין: 
 40% במקום  בתכסית  2.הקלה  ואחורי 
מבוקשת הקלה בתכסית של 40.50% ללא 
חריגה מסך זכויות הבנייה המותרות עפ"י 
תקנון. המעוניינים להתנגד יואילו להגיש 
במשרדי  בכתב  המנומקת  התנגדותם 
ולבנייה  לתכנון  המקומית  הועדה 
יום   15 תוך  הגלבוע,  אזורית  במועצה 

מיום פרסום הודעה זאת בעיתון
עובד נור

יו"ר הועדה המקומית לתכנון 
ולבניה ה"גלבוע" .

נוסח ההודעה לפי תקנה 36(ב)
והבנייה(רישוי  לתקנות התכנון 
ניתנת   2016 התשע"ו-  בנייה) 
בזאת הודעה כי הוגשה לוועדה 
גליל  ובניה  לתכנון  המקומית 
מקוון.  ברישוי  בקשה  מזרחי 
מהות   302 חלוקה  מספר 
תח/ חלוקה  תשריט  הבקשה 
דבוריה  כפר  יישוב  דב/302 
יוסף  סלאמה  שם:  המבקש 
הזכויות  בעל   23304256 ת.ז 
יוסף  סלאמה  שם:  בקרקע 
דבוריה  מיקום    23304256 ת.ז 
מכיוון   31 חלקה    16962 גוש 
שלבקשה האמורה לא התקבלו 
הקרקע  בעלי  כל  הסכמת 
הרשומים בנסח הרשום, כל מי 
הנ"ל,  במקרקעין  עניין  לו  שיש 
האמורה  בבקשה  לעיין  רשאי 
בכיכר השעון  הועדה,  במשרדי 
התנגדות  ולהגיש  תבור  בכפר 
ימים מפרסום   15 לבקשה תוך 

הודעה זו.
וליד מסאלחה מגיש הבקשה להיתר

הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה 
תשכ"ה 1965

לוועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
המקומית לתכנון ובניה נצרת עילית בקשה 
להקלה בכתובת: חיננית 19 ד 9 בגוש: 16650 
גרינברג  סבטלנה  ע"י:  מגרש:   30 חלקה: 
הפרסום:  מהות   20181119 בקשה:  מס' 
קדמית  לחזית  גזוסטראה  בהבלטת  הקלה 
בשיעור של כ-1.50 מ' מעבר לקו בנין המותר, 
המהווה 30% מין המרווח המותר של 5.00 מ' 
במשרדי  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
הועדה המקומית נצרת עילית במקום בימים 
לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
רשאי  זו,  מהקלה  נפגע  עצמו  הרואה  כל 
 15 תוך  ההקלה  להתרת  התנגדותו  להגיש 
המקומית  לוועדה  זו,  הודעה  מתאריך  יום 

במשרדי העירייה(גלבוע 16 נצרת עילית). 
בכבוד רב,

גדלקין אלכסנדר יו"ר
 ועדת המשנה לתכנון ובניה נצרת עילית

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 201-0566638.
שם התכנית: ג/24191, פיצול מגרש מנחלה - נתיב השיירה 70.

גרסת התכנית: גרסת: הוראות-10 תשריט-10.
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 
הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  ”החוק“),  (להלן 
מערבי  גליל  ד.נ.   – אשר  חבל  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי 
ללא  וחלוקה:  איחוד   .201-0566638 מס'  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת 
איחוד וחלוקה. התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים 
שינוי  המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס: מספר התכנית:  או הרשאות. 
מרכז  השירה,  נתיב  ישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים  ג/20448. 
גושים   .Y:  766304 קואורדינאטה   ,X:  212594 קואורדינאטה  הישוב. 
וחלקות: מוסדר: גוש: 19945 חלקי חלקות: 10. מטרת התכנית: 
חלוקת הנחלה 70 למגרש ונחלה (פיצול מגרש מנחלה). עיקרי 
הוראות התכנית: 1. חלוקה למגרש מתוך הנחלה המאושרת. 2. 
קביעת זכויות בניה וקווי בניין במגרש המפוצל ובנחלה. 3. מתן 
הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי בהתאם. 4. שינוי קו בנין. כל מעוניין 
רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן 
בקרקע,  מעוניין  .כל   www.iplan.gov.il התכנון  מנהל  של  האינטרנט  באתר 
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 תוך 60 ימים ממועד 
הועדה  למשרדי  בעיתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה 
עילית 1753005  נצרת  יצחק 29  ולבניה מחוז הצפון, מעלה  המחוזית לתכנון 
טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון 
ולבניה חבל אשר - ד.נ גליל מערבי, טלפון:04-9879621. בהתאם לסעיף 103 
(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב 
בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות 

חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.
אורי אילן 

יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965 מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל אשר
הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר

מקומית מס' 201-0566612.
שם התכנית: פיצול מגרש מנחלה 67 נתיב השיירה

גרסת התכנית: גרסת: הוראות-15 תשריט-11
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 
הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  במשרדי  כי  ”החוק“),  (להלן 
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חבל אשר – ד.נ. גליל מערבי מופקדת 
תכנית מתאר מקומית מס' 201-0566612. איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה. 
הרשאות.  או  היתרים  להוציא  ניתן  שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  התרי 
ג/20448.  שינוי  התכנית:  מספר  היחס:  סוג  הבאות:  לתכניות  המתייחסת 
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: נתיב השירה, נחלה 67 במרכז הישוב 
גושים   .Y:  766315 קואורדינאטה   ,X:  212791 קואורדינאטה  השיירה.  נתיב 
וחלקות: מוסדר: גוש: 19945 חלקות במלואן: 37. מטרת התכנית: 
עיקרי  מנחלה).  מגרש  (פיצול  ונחלה  למגרש   67 הנחלה  חלוקת 
הוראות התכנית: 1. חלוקה למגרש מתוך הנחלה המאושרת. 2. 
קביעת זכויות וקווי בניין במגרש המפוצל. 3. שינוי יעוד ממגורים 
בישוב כפרי למגורים א'. 4. מתן הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי 
בהתאם. 5. שינוי קו בנין. 6. הגדלת תכסית. כל מעוניין רשאי לעיין 
באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית, 
האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il. כל 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 תוך 60 ימים ממועד פרסומה של 
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. 
 - אשר  חבל  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק 
התנגדות  לחוק,  (א)   103 לסעיף  בהתאם  טלפון:04-9879621.  מערבי,  גליל  ד.נ 
הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא  תידון  ולא  תתקבל  לא  לתכנית 
ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות 
התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), 

תשמ"ט - 1989.
אורי אילן, יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

הועדה המקומית "מבוא העמקים"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 
בזאת  מודיעים  הרינו  תשכ"ה-1965. 
למתן  בקשה  הנ"ל  לוועדה  הוגשה  כי 
גוש:  ריינה.  בכתובת:  בניה.  היתר 
17519, חלקה: 28, מגרש: 28/3/1/1. 
בניין:  תיק  א'.  מגורים  אזור  יעוד: 
בקשה:  מס'   ,751902800311
בדראן  עתאמלה  ע"י:   .201806209
כמאל. הבקשה כוללת את ההקלות 
קודם  מהיתר  חורג  שימוש  הבאות: 
מועדון ספורט (מכון כושר) במקום 
להגיש  אפשר  ההתנגדויות  את  מגורים. 
מבוא  המקומית  הוועדה  למשרדי 
העמקים, רח' ציפורן 5 נצרת עילית, תוך 

14 יום מתאריך פרסום הודעה זו.
ד"ר חאתם דאוד – יו"ר הועדה 

עירית חיפה- משרד מהנדס העיר
הועדה המקומית לתכנון ולבניה העיר חיפה 
רח' ביאליק 3 חיפה טלפון מס 04-8357000

הודעה על פי סעיף 149 לחוק התכנון והבניה 
הוגשה  כי  הודעה  בזה  ניתנת   1965 תשכ"ה 
הדיירים  בשם  זנטי  מיכאל  ידי  על  בקשה 
אגפים  ב-2  זיזיות  מרפסות   7 תוספת  לאשר 
כדי  תוך  א-1  בקומות  קיימות  יח"ד  ל-7 
הבסטיליה  ברח'  בדירות  שינויים  ביצוע 
הבקשה   327 חלקה   10906 בגוש  חיפה   1
קדמי  למרווח  המרפסות  בבליטת  כרוכה 
לארכיון  ביחידה  בבקשה  לעיין  אפשר 
שמספרו  בניין  בתיק  ומידע  מרכזי  הנדסי 
בנ- 82/0307 בקשה מס' 82/0307/11 בבניין 
בימים  חיפה   3 ביאליק  רח'  מינהל ההנדסה 
 8:00-13:00 ד-  יום   8:00-13:00 ב-  יום 
ימציאה  לבקשה  התנגדות  להגיש  המעוניין 
מיום  שבועיים  תוך  דלעיל  הכתובת  לפי 

פרסום הבקשה.
אריאל וטרמן
מהנדס העיר

גליל  ובניה  לתכנון  המקומית  הועדה 
תחתון הקלה לפי סעיף 149 לחוק התכנון 
מודיעים  הרינו  תשכ"ה-1965.  והבניה 
בקשה  הנ"ל  לוועדה  הוגשה  כי  בזאת 
תוספת  כדלקמן:  בניה  היתר  למתן 
מגורים בשטח של 107.64 מ"ר. סה"כ 
בכתובת:  מ"ר.   194.11 קיים:   + מוצע 
כפר חיטים. גוש: 15342, חלקה: 171, 
מגרש: 16. יעוד: מגורים א'. תיק בניין: 
ע"י:   .20180334 מס' בקשה:   ,231600
אלדד אביגדור. מהות ההקלה: הקלה 
בגובה קיר בטון בחזית מערבית, מוצע 
1.90 מ' וצ"ל 1.50 מ'. ניתן לעיין בבקשה 
במשרדי הועדה המקומית בשעות קבלת 
קהל. כל הרואה עצמו נפגע מהבקשה הזו 
בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש  רשאי 
מפרסום  יום   30 תוך  הועדה  למשרד 
ולא  תתקבל  לא  ההתנגדות  זו.  הודעה 
תידון אלא אם הוגשה בכתב תוך פירוט 
את  המאמת  תצהיר  ובליווי  ההנמקות 
לרבות  מסתמכת,  היא  עליהן  העובדות 
קיומה של הזכות להגיש התנגדות כאמור.
ניצן פלג - יו"ר הועדה

חוקי תכנון ובניה 4.1.19

הודעה לפי תקנה 36(ד)(2)
לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) 

התשע"ו-2016
הוגש  כי  הודעה  בזאת  ניתנת 
ובניה  לתכנון  המקומית  לוועדה 
חלוקה  תשריט  מזרחי"  "גליל 
מוסא  ע"ש  תח/טור/583  מס' 
גוש:  טורעאן  יישוב:  דחלה  עטא 
16625 חלקה: 20 מכיוון שלבקשה 
הסכמת  התקבלו  לא  האמורה 
הרשומים  הקרקע  בעלי  כל 
לו  שיש  מי  כל  הרשום,  בנסח 
רשאי  הנ"ל,  במקרקעין  עניין 
במשרדי  האמורה  בבקשה  לעיין 
בכפר  השעון  בכיכר  הוועדה, 
לבקשה  התנגדות  ולהגיש  תבור 

תוך 15 ימים מפרסום הודעה זו. 
מגיש הבקשה מחמוד דחלה 

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה
"הגליל המזרחי" ת.ד. 515 כפר תבור

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

כי  הנ"ל,  הסעיף  ע"פ  הודעה,  בזאת  ניתנת 
הוגשה לועדה המקומית בקשה למתן הקלה 
המבקש:  שם   320180121 מס'  בניה   להיתר 
זאהר  העורך:  שם  רשא   + הייתם  דיבה  אבן 
 103 מגרש:   32 חלקה:   16625 בגוש:  גבן 
ב'-  מבנה  הבקשה:  מהות  טורעאן  בכתובת: 
קומות   4 בעל  מוצע  מבנה  במגרש:  מזרחי 
(מבנה  יח"ד).   3 (סה"כ  גדרות  מגורים+ 
 2 בהיתר,  כולל  אינו   - במגרש  מערבי  א'- 
יח"ד) מהות ההקלה: 1. העברת אחוזי בנייה 
 7.63% ל-  שירות  בשטחי   3.06/4.59+ למפלס 
בנייה  אחוזי  סה"כ  במסגרת   ,6% במקום 
מותרים. 2. קונזולה בקו בניין קדמי במרחק 
המגרש  של  הקדמי  מהמרווח  מ'   1.0 של 
ובגובה של כ- 2.95 מ' מעל מפלס פני קרקע 
לעיין  רשאי  המעוניין  כל  ובגובה  סופיים 
התנגדות  ולהגיש  הועדה  במשרדי  בבקשה 

תוך 14 יום.
מנחם עדי - מהנדס הועדה

חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965 
 מרחב תכנון- שפלת הגליל

נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק 
כי  התשכ"ה-1965,  והבניה  התכנון 
ובניה  לתכנון  המרבית  הועדה  במשרדי 
שפלת הגליל, הוגשה לקבלת הקלה/שמוש 
ע"י:   20160299 מס'  בקשה  בבניה  חורג, 
בישוב:   023199367 ת.ז.  ח'טיב  מוסטפא 
מהות   24 חלקה:   18584 בגוש:  טמרה 
ההקלה: הקלה בניוד אחוזי בניה בקומת 
קרקע וקומה א' 42.9% במקום 36% ללא 
המותרים. הבניה  אחוזי  מסה"כ  חריגה 

תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  המעוניין  כל 
למשרדי  זו,  הודעה  פרסום  מיום  יום   14
ת.ד.377  הכתובת:  לפי  המרחבית  הועדה 

טמרה מיקוד 24930.
בכבוד רב, עציון כוכבי יו"ר הועדה 

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה
"הגליל המזרחי" ת.ד. 515 כפר תבור 
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון

והבניה התשכ"ה 1965:
ניתנת בזאת הודעה ע"פ הסעיף הנ"ל, כי 
למתן  בקשה  המקומית  לועדה  הוגשה 
 1420180080 מס'  בניה  להיתר  הקלה 
שם  קאסם  לטף  סלימאן  המבקש:  שם 
 17544 בגוש:  חמודה  עומר  העורך: 
בועינה  בכתובת:   88 מגרש:   26 חלקה: 
שתי  מגורים  בית  להקמת  נוג'ידאת 
קומות מעל קומת מרתף חלקית מהות 
מעל  חלקית  מרתף  קומת  ההקלה: 
למותר,  גובהה מבנה מעל למותר (מוצע 
כל  גובהה 10 מ' במקום 8 מטר מותר) 
המעוניין רשאי לעיין בבקשה במשרדי 

הועדה ולהגיש התנגדות תוך 14 יום.
מנחם עדי - מהנדס הועדה

ועדה מקומית לתכנון ובניה "מבוא העמקים"
הודעה לפי סעיף 149 לחוק התכנון והבנייה 

תשכ"ה 1965
מקומית  לועדה  הוגשה  כי  בזאת  מודיעים  הרינו 
למתן  בקשה  העמקים"  "מבוא  ובניה  לתכנון 
היתר בניה בכתובת משהד בגוש: 17472 חלקה: 2 
מגרש: 2/2 תיק בניין: 747200200200 מס' בקשה: 
201809053 מס' בקשה ברישוי זמין: 5189475283 
ע"י: אחמד סלימאן סעיד סלימאן סעיד הבקשות 
כוללות את ההקלות הבאות: הקלה במפלס 0.00+ 
הקלה   6.0% במקום   7.75% שירות  בנייה  באחוז 
במפלס 3.90+ באחוז בנייה עיקרי 51.34% במקום 
עיקרי  בנייה  באחוז   +6.95 במפלס  הקלה   36.0%
48.17% במקום 36.0% הקלה במפלס 6.95+ באחוז 
בגובה  הקלה   6.0% במקום   8.04% שירות  בנייה 
במפלס  הקלה  מ'   12.0 במקום  מ'   13.20 המבנה 
הקלה   42.0% במקום   56.21% תכסית   +6.95
 42.0% במקום   56.21% תכסית   +3.90 במפלס 
הוועדה   למשרדי  להגיש  אפשר  ההתנגדויות  את 
5 נצרת  המקומית "מבוא העמקים" רחוב ציפורן 

עילית תוך 14 יום מתאריך פרסום הודעה זו.
ד"ר חאתם דאוד יו"ר הוועדה

מעריב הבוקר+אל סינרה+ זמן צפון / 8198561 

מכרז פומבי מספר 21/2018
 )gis( למערכת לניהול וועדה, אתר אינטרנט, מערכת מידע גאוגרפית

ועדכון שכבות מידע
בוועדה מקומית לתכנון ובנייה חבל אשר

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חבל אשר )להלן: "הוועדה "( מזמינה בזה הצעות מחיר 

למערכת לניהול וועדה, אתר אינטרנט, מערכת מידע גאוגרפית ) gis(, הסבת מידע קיים וביצוע 

עדכונים שוטפים )להלן: "העבודות"(.

תיאור מפורט של העבודות מצוי במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות המהווה חלק מהם.

ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי הוועדה.

10:00 יתקיים מפגש מציעים לצרכי מתן מידע  מפגש מציעים - ביום 08.01.2019 בשעה 

והבהרות. הכנס יתקיים באולם המליאה של המועצה האזורית מטה אשר.

מועד אחרון להגשת הצעות - לא יאוחר מיום 05.02.2019 בשעה 12:00.  לא תתקבלנה הצעות 

לאחר המועד האחרון להגשת הצעות האמור לעיל.

הוועדה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או הצעה כלשהי והיא שומרת לעצמה 

את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין 

מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על הוראות מודעה זו.

משה דוידוביץ
יו"ר הוועדה לתכנון ובניה

חבל אשר 

הוועדה המקומית לתכנון ובניה חבל אשר
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חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965, מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: חבל 
אשר הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' -201

0419473. שם התכנית: צומת גשר הזיו.
גרסת: הוראות-15 תשריט-12. נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק 
התכנון והבניה, התשכ"ה 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס' -201

תכנית  והרשאות:  בניה  התרי  וחלוקה.  איחוד  ללא  וחלוקה:  איחוד   .0419473
שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות. המתייחסת לתכניות הבאות: סוג 
חא/מק/11/2012,  שינוי  ג/3326,  שינוי  ג/7290,  שינוי  התכנית:  מספר  היחס: 
תמ"א  ע"פ  אישור  תמא/34/ב/3,  כפיפות  תמא/35,  כפיפות  תממ/9/2,  כפיפות 
גושים  הזיו.  גשר  צומת  ישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים  תמא/3. 
חלקי   19010 גוש:   .52  ,31 חלקות:  חלקי   19009 גוש:  וחלקות: 
קואורדינאטה   ,X:210363 קואורדינאטה   .29  ,7  ,3 חלקות: 
כביש  של  סטטוטורית  הסדרה  התכנית:  מטרת   .Y:7722100
הגישה לקיבוץ גשר הזיו. עיקרי הוראות התכנית: ביטול רצועת 
לפי  מאושרת  דלק  תחנת  החוצה  ג/7290  לפי  מאושרת  דרך 
תכנית ג/8051. שינוי ייעוד קרקע חקלאית לדרך מוצעת. הארכת 
דרך על חשבון שטח חקלאי והרחבת דרך (על חשבון אזור מבני 
 10/08/2018 בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה  משק). 
ובילקוט הפרסומים 7872, התשעח, עמוד 9615, בתאריך 11/07/2018. התכנית 
האמורה נמצאת במשרדי: הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון מעלה 
יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טל': 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית 
לתכנון ולבניה מטה אשר – ד.נ. גליל מערבי, טלפון: 04-9879621 וכל המעוניין 
ובאתר  פתוחים לקהל  ובשעות שהמשרדים האמורים  בימים  לעיין בה  רשאי 

.www.iplan.gov.il :האינטרנט של מנהל התכנון
אורי אילן, יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':252-0416453
שם התכנית: שיינוי יעודים בחלקה 45 מגוש 18898 - ירכא

גרסת התכנית: גרסת: הוראות - 10 תשריט - 6
נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  אישור  בדבר   ,1965  – התשכ"ה 
252-0416453 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בניה 
והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות 
המתיחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית החלפה 
ג/ 9872 החלפה ג/ 19956 החלפה ג/ 19522 השטחים הכלולים 
צפונית  ירכא  מערבית  שכונה  ירכא.  ישוב:  ומקומם:  בתכנית 
גוש:  מוסדר:  וחלקות:  גושים  סנאן  אבו  ירכא  מחבר  לדרך 
 X: 219320 18898 חלקי חלקות: 11, 12, 44, 45. קואורדינטה
מטרת התכנית: תוספת שטח מגורים   Y: 762475 קואורדינטה
הוראות  עיקרי   18898 מגוש   45 בחלקה  יעודים  והסדרת 
ושצ"פ.  ב'  למגורים  פתוח  פרטי  משטח  יעוד  שינוי   - התכנית: 
כבישים  התווית   - ב'.  למגורים  משולב  משביל  יעוד  שינוי   -
יעוד  לכל  המותרות  התכליות  קביעת   - משולבים.  ושבלים 
קרקע. - קביעת הוראות וזכויות בנייה. - קביעת הנחיות בינוי 
ועיצוב אדריכלי. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 
בתאריך   ,4947 עמוד  התשעח,   ,7697 הפרסומים  ובילקוט   16/02/2018
לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית   .12/02/2018
ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. 
וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבניה הגליל המרכזי,   עכו  טלפון: -04
9912621, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

.www.iplan.gov.il פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של מנהל התכנון
אורי אילן יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965  מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל
 262-0458547 מס':  מקומית  מתאר  תכנית  הפקדת  בדבר  הודעה 
גרסת  חנא  בדיר   10 מס'  דרך  תוואי  שינוי   23152 התכנית:ג/  שם 
התכנית: הוראות -  14 תשריט -  10 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק 
המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  "החוק"),  (להלן:   1965  – התשכ"ה  והבניה,  התכנון 
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל 
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 262-0458547 איחוד וחלוקה: ללא איחוד 
וחלוקה התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות 
המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית החלפה ג/ 21358 החלפה 
ג/ 15132 החלפה 262-0409342 כפיפות תמא/ 34/ ב/ 5 כפיפות ג/ 12908 כפיפות 
תממ/ 2/ 9 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: דיר חנא  . בדרום דירחנא 
ת ליד מתחמי G1  ו- G2 קואורדינטה X: 235210 קואורדינטה Y: 751536 גושים 
וחלקות: מוסדר: גוש: 19425 חלקי חלקות: 100, 105. גוש: 19430 
חלקי חלקות: 24, 26, 27, 34, 36, 37, 106. מטרת התכנית: שינוי תוואי 
דרך מס' 10 בדירחנא עיקרי הוראות התכנית:  1 - שינוי תוואי דרך 
בשטחים  בנייה  וזכויות  שימושים   , קרקע  ייעודי  הסדרת    -  2  .
- קביעת   3  . בהם הדרך מתבטלת בהתאם למגרשים הצמודים 
בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל   . בנייה  היתרי  למתן  תנאים 
מנהל  של  האינטרנט  וכן באתר  לקהל,  פתוחים  ובשעות שהמשרדים האמורים 
www.iplan.gov.il. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר  התכנון 
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין 
הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה 
יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29 יצחק 
טלפון:04-6746740  סח'נין   הגליל,    לב  ולבניה  לתכנון  ועדה מקומית  למשרדי 
בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם 
ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן  כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות 
היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.
אורי אילן יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

 חוק התכנון ובניה, התשכ"ה-1965      מרחב תכנון מקומי כרמיאל
 הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס': 208-0629741.

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, 
הועדה  ובמשרדי  כרמיאל  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  כי 
מס':  מקומית  מתאר  תכנית  מופקדת  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית 
208-0629741 – הגדלת זכויות בנייה רח' המסגר 2 כרמיאל. גרסת: הוראות 
– 3, תשריט – 2. המהווה שינוי לתכניות הבאות: כפיפות: תמא/35, תממ/9/2, 
1/18/12. שינוי ל: ג/2370. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: כרמיאל (רח' 
המסגר 2). גושים/חלקות לתכנית: גוש: 19145, מחלקה: 138 עד: 138 בשלמות. 
תעשייה  למבנה  קומה  ותוספת  בנייה  זכויות  הגדלת  התכנית:  הוראות  עיקרי 
סטנדרטי בא.ת. ישן של כרמיאל. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
פרט  בכל  או  בבניין  בקרקע,  מעוניין  כל  לקהל.  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך עפ"י סעיף 100 
לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה כרמיאל, שד 
הועדה  למשרדי  יומצא  ההתנגדות  העתק   .04-9085674 טל':  כרמיאל,   100 קק"ל 
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005, טל': 
ולא  תתקבל  לא  לתכנית  התנגדות  לחוק,  103(א)  לסעיף  בהתאם   .04-6508508
את  המאמת  תצהיר  ובלווי  הנמקות  בפירוט  בכתב  הוגשה  כן  אם  אלא  תידון 
נוהל  (סדרי  והבניה  התכנון  לתקנות  ובהתאם  מסתמכת  היא  שעליהן  העובדות 

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט-1989. 
משה קונינסקי –  יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה כרמיאל

הועדה המרחבית לתכנון ולבניה "בקעת בית הכרם"
חוק התכנון והבניה התשכ"ה-1965

מרחב תכנון מקומי "בקעת בית הכרם" נמסרת בזה הודעה לפי סעיף 149 לחוק 
התכנון והבניה התשכ"ה 1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה "בקעת 
בית הכרם" בכרמיאל הוגשה בקשה לקבלת הקלה/שימוש חורג בבניה: בתיק בנין 
8835012000 בקשה -2018127 ע"י מר אסמאעיל תימור ת.ז. 066591025 אסמאעיל 
רמאח  ת.ז. 302969191 ישוב: ראמה בגוש: 18835 בחלקה: 12 מגרש: 12/15 מהות 
גודל  בעניין  ג/6759  תכנית  מהוראות  בסטייה  חלוקה  תשריט  1.אישור  ההקלה: 
מגרש מינימלי (מגרש 12/22= 355 מ"ר במקום 400 מ"ר). 2.הקלה מקו בנין צדדי 
2.70 מ' במקום 3.0 מ'. 3.בניית קיר תומך שבגבול המגרש בגובה העולה על 3 מ', 
שהינו קיר רצוף ואינו מדורג. מהות הבקשה: מבנה מגורים מוצע ליח"ד אחת, קומה 
 9 פירגולה+  מ"ר   15 מבואה+  מ"ר   4 ממ"ד+  מ"ר   9 מ"ר+   161 עיקרי  בשטח  אחת 
מ"ר שטח לא מקורה. כל המעוניין רשאי להגיש התנגדות תוך 15 יום מיום פרסום 
הודעה זו, למשרדי הוועדה המקומית לפי הכתובת: כרמיאל, ת.ד. 809 איזור תעשיה 
רח' החרושת 48. טלפון: 04-9027500 פקס: 04-9580379. על ההתנגדות המוגשת 

לוועדה להיות בכתב ובפירוט הנמקות. 
אינג' סאמי אסעד  מ"מ יו"ר הועדה

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: גבעות אלונים

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס':261-0560813
גרסת   332 למגרש  בניה  זכויות  הגדלת  אלהיגא  אבו  כאוכב  התכנית:  שם 
התכנית: הוראות - 5 תשריט - 4 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק 
התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק"), כי במשרדי הועדה המחוזית 
גבעות  ולבניה  לתכנון  הועדה המקומית  ובמשרדי  ולבניה מחוז הצפון  לתכנון 
ללא  וחלוקה:  איחוד   .  261-0560813 מס':  מפורטת  תכנית  מופקדת  אלונים 
איחוד וחלוקה. התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או 
הרשאות. המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס מספר התכנית שינוי ג/ 15607 
שינוי ג/ 9779 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: כאוכב אבו אל-היג'א 
רחוב:. שכונה מערבית מצד צפוני לכביש מס' 11 ומצד מערבי לכביש מס' 21 
קואורדינטה X: 223162 קואורדינטה Y: 748553 גושים וחלקות: מוסדר: 
גוש: 17693 חלקות במלואן: 36. גוש: 17693 חלקי חלקות: 39. 
גוש: 17695 חלקי חלקות: 3, 4. מגרשים: 332 בהתאם לתכנית ג/ 9779 
הוראות  עיקרי   .322 במגרש  בנייה  זכויות  שינוי  התכנית:  מטרת 
התכנית: הגדלת זכויות בנייה. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות 
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון 
WWW.IPLAN.GOV.IL.כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר 
הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 
ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת  רשאי להגיש התנגדות תוך 60 
בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, 
מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות 
 20200 שפרעם  אלונים,  גבעות  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא 
טלפון:04-9502017 בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל 
ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את 
העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל 

בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.
אורי אילן יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

מרחב תכנון מקומי-  "יישובי הברון"
לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה  בזאת  נמסרת 
תכנון והבניה תשכ"ה- 1965, כי הוגשה בקשה 
חלקה: 14  ע"ש: אחמד אבו דיב בגוש: 11288 
משום  יש  שבאישורה  פרדיס  ישוב:   5 מגרש: 
על קרקעי  שירות   15.8% 1.ניוד  לעניין:  הקלה 
לתת קרקעי. 2.הקלה בקו בניין אחורי עד 10% 
ניתן לעיין בבקשה במשרדי הועדה המקומית 
בשעות קבלת קהל. התנגדות מנומקת בכתב, 
הודעה  מפרסום  יום   15 תוך  להגיש  אפשר 
זאת, לוועדה המקומית "יישובי הברון"(ת.ד. 58, 

זכרון יעקב -30950 טל' 04-6305522) ארנון
גלעדי יו"ר הוועדה המקומית

לתכנון ובנייה- "יישובי הברון"

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

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
אחוזי  הגדלת   - ג/23806  התכנית:  שם   .254-0482273
עדי.   38 חלקה   12397 גוש  דיור  יחידות  ומספר  בניה 
 .16  – תשריט   ,24  – הוראות  גרסת:  התכנית:  גרסת 
לחוק התכנון   117 לסעיף  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
מתאר  תכנית  אישור  בדבר  תשכ"ה-1965,  והבניה, 
ללא  וחלוקה:  איחוד   .254-0482273 מס':  מקומית 
תכנית שמכוחה  והרשאות:  בניה  וחלוקה. התרי  איחוד 
ניתן להוציא היתרים או הרשאות. המתייחסת לתכניות 
תממ/9/2,  כפיפות:  ג/16424.  ג/6433,  ל:  שינוי  הבאות: 
ישוב:  ומקומם:  בתכנית  הכלולים  השטחים  תמא/35. 
וחלקות:  גושים  עדי).  ישוב  של  מערבית  (בשכונה  עדי 
קואורדינטה   .38 במלואן:  חלקות   ,12397 גוש:  מוסדר: 
התכנית:  מטרת   .Y: 743500 קואורדינטה   ,X: 216300
תוספת יחידת דיור וזכויות בנייה במגרש. עיקרי הוראות 
תוספת   .2 למגרש.  דיור  יחידת  תוספת   .1 התכנית: 
זכויות בנייה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 
בתאריך   ,648 עמ'  התשע"ט,   ,7958 הפרסומים  ובילקוט   14/09/2018
מחוז  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית   .17/10/2018
ובמשרדי   .04-6508555 טל':   ,1753005 עילית  נצרת   29 יצחק  מעלה  צפון, 
ועדה מקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים, עפולה 18120, טל': 04-6429660. 
לקהל, וכן באתר האינטרנט של מנהל התכנון: www.iplan.gov.il.וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 
אורי אילן - יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965
מרחב תכנון מקומי "יזרעאלים"

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר 254-0539445
נמסרת בזו הודעה בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965, בדבר אישור 
המהווה שינוי  תכנית מתאר מקומית מספר 254-0539445. גרסת הוראות 10 תשריט 4 
לתכניות הבאות: שינוי ג/13164 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשות מקומית: מ.מ. 
כעביה -טבאש-חג'אג'רה ישוב: כעביה גושים/ חלקות לתכנית: גוש: 10345 חלקי חלקות: 
עיקרי הוראות התכנית: הסדרת קווי בניין בהתאם למצב קיים.  הודעה על הפקדת   35
התכנית פורסמה בעיתונות בתאריך 19/08/2018 ובילקוט פרסומים מספר 7938, עמוד 
לתכנון  המקומית  הועדה  במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית   .12/09/2018 בתאריך   ,30
ובמשרדי   .04-6429660 טלפון:  יזרעאל,  עמק  האזורית  המועצה  בנין  "יזרעאלים"  ובניה 
הועדה המחוזית - מחוז צפון, משרד הפנים, נצרת עלית, טלפון: 04-6508508 כל המעוניין 

רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
אייל בצר יו"ר יזרעאלים/ ר.מ.ע. יזרעאל

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

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס':254-0563650
הגליל  אלון   57- מנחלה  מגרש  הפרדת  ג/23744  התכנית:  שם 
בזה  נמסרת   14  - תשריט   17  - הוראות  גרסת:  התכנית:  גרסת 
 1965 – והבניה, התשכ"ה  הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון 
מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  כי  "החוק"),  (להלן: 
יזרעאלים  ולבניה  לתכנון  המקומית  הועדה  ובמשרדי  הצפון 
מופקדת תכנית מתאר מקומית מס': 254-0563650 איחוד 
תכנית  והרשאות:  בניה  וחלוקה התרי  איחוד  ללא  וחלוקה: 
שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות 
ג/  החלפה   6873 ג/  החלפה  התכנית  מספר  היחס  סוג  הבאות: 
17117 החלפה ג/ 15286 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: 
אלון הגליל רחוב: אלון הגליל. נחלה 57 ברחוב החקלאיים- אלון 
גושים   740250  :Y קואורדינטה   221230  :X קואורדינטה  הגליל 
וחלקות: מוסדר: גוש: 17846 חלקות במלואן: 240. מטרת 
עיקרי   . בניה  זכויות  ותוספת  מנחלה  מגרש  פיצול  התכנית: 
1. שינוי יעוד ממגורים בישוב כפרי למגורים  הוראות התכנית: 
א' למגרש המפוצל. 2. הגדרת קווי בניין וזכויות למגרש ולנחלה. 3. 
תוספת זכויות בניה לפל"ח. 4. מתן תנאים והוראות בניה בהתאם. 
שהמשרדים  ובשעות  בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  מעוניין  כל 
מנהל  של  האינטרנט  באתר  וכן  לקהל,  פתוחים  האמורים 
התכנון www.iplan.gov.il כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט 
וכן כל הזכאי  ידי התכנית,  נפגע על  תכנוני אחר הרואה את עצמו 
ימים   60 תוך  התנגדות  להגיש  רשאי  לחוק,   100 סעיף  פי  על  לכך 
בעתונים,  הפרסומים  בין  המאוחרת  ההודעה  של  פרסומה  ממועד 
ולבניה מחוז הצפון, מעלה יצחק  למשרדי הועדה המחוזית לתכנון 
ההתנגדות  העתק   .04-6508555 טלפון:   1753005 עילית  נצרת   29
עפולה  יזרעאלים,  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה  למשרדי  יומצא 
18120 טלפון: 04-6429660 בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות 
בפירוט  הוגשה בכתב  כן  תידון אלא אם  ולא  לא תתקבל  לתכנית 
הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת 
ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית 

סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989. אורי אילן
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

חוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965
מרחב תכנון מקומי לב הגליל

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תכנית מפורטת
והודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מספר -262-0447037גלג/79/16/15132

 .262-0447037 מספר  מקומית  מתאר  תכנית  תוכנית  הפקדת  הודעת  ביטול  על  הודעה  בזאת  נמסרת 
שפורסמה בעיתונים ביום 24/11/17 ובילקוט הפרסומים 7641 עמוד 2313 בתאריך 14/12/17 התשע"ח, וכי 
בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל 
מופקדת תכנית מתאר מקומית מספר 262-0447037 גרסת תשריט 5 גרסת הוראות 7 המהווה שינוי לתכניות 
הבאות: שינוי ג/12908 שינוי ג/6757 שינוי ג/15132 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רשות מקומית: ישוב: 
גוש: 19411 מחלקה: 57 עד: 57  גוש: 19411 מחלקה: 56 עד: 56 בשלמות  גושים/ חלקות לתכנית:  דיר חנא 
בשלמות  גוש: 19411 מחלקה: 81 עד: 81 בשלמות גוש: 19411 מחלקה: 52 עד: 52 חלקי גוש: 19411 מחלקה: 
55 עד: 55 חלקי גוש: 19411 מחלקה: 61 עד: 61 חלקי גוש: 19411 מחלקה: 72 עד: 72 חלקי  עיקרי הוראות 
בימים  בתכנית,  לעיין  רשאי  המעוניין  כל  הנאה.  זיקת  וקביעת  קרקע  ותכסית  בניה  בקווי  שינוי  התכנית: 
ובשעות שבהם המשרדים האמורים פתוחים  לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר 
הרואה את עצמו נפגע ע"י התכנית, וכן כל הזכאי לכך ע"פ סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 יום 
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה, 
ת.ד.80 סכנין, טלפון 04-6746741. בהתאם לסעיף 103 (א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תדון אלא 
אם כן הוגשה בכתב ובה פרוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם 

לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ"ט - 1989.
נביל דאהר, עו"ד יו"ר ועדת המקומית לתכנון ובניה

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה - 1965
 מחוז: צפון, מרחב תכנו ן מקומי:הגליל  המזרחי

הודעה בד בר אישור תכנית מתאר מקומית מס':
251-0311845

שם התכנית:22755 תכנון מחדש להסדרת ייעודים 
והסדרת מערכת הדרכים בגבולו ת התכנית

גרסת  התכנית: גרסת: הוראות - 9 תשריט  - 7
התכנון  לחוק   117 לסעיף  בהתאם  הודעה,  בזה  נמסרת 
מתאר  תכנית  בדבר  אישור   ,1965  – התשכ"ה   והבניה, 
איחוד  ללא  וחלוקה:  איחוד   .51-0311845 2 מס':  מקומית 
וחלוקה. התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא 
היתרים או הרשאות המתיחסת לתכניות הבאות:  סוג היחס

מספר התכנית שינוי ג/ 7884 שינוי ג/ 19998 שינוי ג/ 
16613. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם : ישוב: 
דבו ריה. מקום התכנית בחלקו הצפון מערבי של 
לשכונה המערבית החדשה.  גובל  דבוריה  הכפר 
גוש: 16961 חלקות במלואן: 15.  וח לקות:  גושים 
גוש:   .83  , 14  ,3  ,2  ,1 חלקות:  חלקי   16961 גוש: 
 X: 234315  קואורדינטה  .  9 חלקות:  חלקי    16965
התכנית:רה-תכנון  מטרת   .Y: 733325 קואורדינטה 
של שטחים מאושרים ושל מערכת דרכים. עיקרי 
הוראות התכנית: תכנון מחדש של ייעודי הקרקע 
לבנייני  שטח  קרקע  ייעוד  והעב רת  המאושרים 
ציבור למקום יותר נגיש בסמוך לדרך מאושרת . 
נגישות  לתת  מנת  על  חדשות  דרכים  התווית 
למגרשי מגורים. הסדרת מערכת הדרכים בגבול 
קיימת.  כביש ים  למערכת  וה תחברות  התכנית 
בתאריך  בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת  על  הודעה 
25/05/2018 ובילקוט הפרסומים  7813, התשעח, עמוד 8060, 
במשרדי  נמצאת  האמורה  התכנית   .27/05/2018 בתאריך 
יצחק  מעלה  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנ ון  המחוזית  הועדה 
29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: 
תבור  כפר  המזרחי,  הגליל  ולבניה  לתכנון  מקומית  ועדה 
בה  לעיין  רשאי  המעוניי ן  וכל   ,04-6772333 טלפון:   15241
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פ תוחים לקהל, ובאתר 

 . www.iplan.gov.il האינטרנט של מנהל התכנון
אורי אילן  יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

הוועדה המרחבית לתכנון ולבניה
רכס הכרמל

מכרז פנימי/פומבי מס' 13/2018 כ"א
מכרז לבודק/ת בקשות להיתרי בניה

מקום העבודה: "רכס הכרמל" וועדה מרחבית לתכנון ולבנייה
מספר משרות: 2 משרות- משרות זמניות

היקף כל משרה: 100%
תחילת עבודה: מיידית

כפיפות מקצועית וניהולית: מהנדס הוועדה
דרגה: בדירוג הנדסאים/מהנדסים 37-41

לעובדים קיימים בהתאם להגדרתם בהסכם הקיבוצי מיום (16.6.2016) תתוסף דרגה למתח הדרגות
תיאור התפקיד:

ייעוד
בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה בוועדה המרחבית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה

ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הוועדה ולהנחיות מהנדס הרשות
תחומי אחריות:

בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה  .1
קבלת קהל ומענה לפניות  .2

מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים  .3
פירוט המשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

בקרה וטיפול בהיתרי בניה  .1
א.בדיקה ידנית/מקוונת של תכניות הנדסיות להקמת מבנים חדשים ו/או להרחבת דיור

   או לשינוי בתוכניות הנדסיות של מבנים במרחב התכנון
ב. בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה שבאחריותו, כולל בדיקת תכניות ומפרטים

    טכניים שהוגשו והתאמתם לתיק המידע , לתכניות בניין עיר ולתנאי חוק התכנון והבנייה
    כגון: בדיקת שטחים ואחוזי בנייה, בעלויות על הנכס, מפות טופוגרפיות, מפות מצביות,

    תיק בניין, מסמכים ואסמכתאות נלווים וכיו"ב.
ג.  הוצאת מכתבי דרישה , על סמך הבדיקה הראשונית ובמידת הצורך המפרטים את הנדרש

    לתיקון  הבקשה להיתר, לפני הגשתה לוועדה.
ד. וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בנייה, לרבות פנייה לגורמים מקצועיים רלוונטיים

    בתוך  ומחוץ לוועדה לקבלת האישורים הנחוצים.
ה. פרסום הבקשות  המוגשות להוצאת היתרי בנייה, כנדרש בחוק ובתקנות, או החלטה על פרסום

    מחדש במקרה של שוני מהתכנית שחלה על האזור.
ו. מתן חוות דעת מקצועית בדיונים בהם יידונו תיקים העתידים להיות מועברים לוועדה.

ז. סיכום נתוני הבקשות להוצאת היתרי בנייה, דו"חות המפרטים את מהות הבקשה, סיכום
    תמצית התנגדויות, חישובי שטחים, המלצות, חוות דעת מקצועיות וכל החומר הנדרש

    לצורך דיון בוועדות התכנון, והעברתם לאישור מהנדס הרשות.
ח. בדיקת התאמה מלאה בין התשריטים, על פי האישורים הסופיים.

ט. הפקת היתרי בנייה על פי הדין הקיים, והעברתם לכל הגורמים המוסמכים לחתימה.
    בדיקת תנאים לעריכת חשבון(טבלת שטחים, נתונים כמותיים לחיוב היטלים וכיו"ב)

    והכנת שוברים לתשלום.
י.  הזנה ועדכון נתונים בשלבים של הוצאת היתרי בנייה.

נתונים  אגרות,  מגביית  הכנסות  מעקב  דו"ח  שונים(כגון:  בחתכים  ניהוליים  דו"חות  הפקת  יא. 
סטטיסטיים על היתרי בנייה וכיוצ"ב), בדיקתם והגשתם לממונה

2.קבלת קהל ומענה לפניות
א. מענה בטלפון ובכתב לפניות של גורמים שונים בעלי עניין בכל הקשור לתהליכי

 והליכי הרישוי הנדרשים להוצאת היתרי בנייה.
ב.    טיפול בבעיות המופנות ע"י המהנדס

3.      מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים
א.   מתן עדויות מקצועיות בבית משפט, בנושאים הקשורים לאחריותו.

להנחיות  בהתאם  שונות,  וועדות  בישיבות  אחריותו  בתחומי  דעת  חוות  ומתן  נתונים  דיווח  ב.  
מהנדס/אדריכל הרשות

ג.    עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירת עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו
4.      מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

        שירותיות ועבודה מול קהל
דרישות סף לתפקיד:

השכלה:
המועצה  ע"י  המוכר  ממוסד  ערים  בתכנון  או  באדריכלות  תואר  בעל  או  בניין  מהנדס/הנדסאי 
הנדסאי  או  החינוך  במשרד  מחו"ל  תארים  לשקילת  המחלקה  ע"י  המוכר  או  גבוהה,  להשכלה 

אדריכלות/בניין.
קורסים והכשרות מקצועיות:

עדיפות לבוגרי קורסים בתכנון ובנייה המוכרים על ידי משרד האוצר/הפנים, ומיועדים לעובדים 
בוועדות המקומיות ו/או לבודקי בקשות להיתרי בנייה

ניסיון מקצועי:
תינתן עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום בדיקת בקשות להיתרי בנייה במוסד תכנון

ברשות  הרישוי  הליכי  הכרות  ותקנותיו,  תיקוניו  התשכ"ה-1965,  והבניה  התכנון  חוק  ידיעת 
מקומית

דרישות ייחודיות לתפקיד:
שפות: עברית ברמה גבוהה

OFFICE -יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות אוטוקד ו
גמישות בשעות העבודה, קפדנות ודיוק בביצוע, סמכותיות, תפיסה מכנית, אמינות ומהימנות 

אישית, יחסים בינאישיים טובים, הגעה עצמית.
קורות חיים ותעודות יש להעביר לידי נג'יב נסראלדין- יועץ הוועדה עד לתאריך 8.1.2019

najeebnaa@gmail.com :למייל
או במעטפה סגורה לתוך תיבת המכרזים בלשכת מהנדס הוועדה 

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון הזכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך
בברכה,אלוף במיל' יוסף משלב יו"ר הוועדה לתכנון ולבנייה רכס הכרמל

נוסח ההודעה לפי תקנה 36(ב)
לתקנות התכנון והבנייה(רישוי בנייה) 

התשע"ו- 2016
לוועדה  הוגשה  כי  הודעה  בזאת  ניתנת 
בקשה  מזרחי  גליל  ובניה  לתכנון  המקומית 
 2120180011 הבקשה  מקוון.מספר  ברישוי 
מהות הבקשה בית מגורים מוצע דו משפחתי+ 
יחידות   4 סה"כ  וגדרות  ממ"ד  מדרגות+  חדר 
כפר  ישוב  קיים.  מבנה  הריסת  במגרש+  דיור 
זועבי נביל ת.ז 027630318 בעל  מסר המבקש 
 027630318 ת.ז  נביל  זועבי  בקרקע  הזכויות 
מיקום מסר גוש: 22503 חלקה: 17 מגרש: 104 
מכיוון שלבקשה האמורה לא התקבלו הסמכת 
כל בעלי הקרקע הרשומים בנסח הרשום, כל 
מי שיש לו עניין במקרקעין הנ"ל, רשאי לעיין 
בכיכר  הוועדה,  במשרדי  האמורה  בבקשה 
לבקשה  התנגדות  ולהגיש  תבור  בכפר  השעון 

תוך 15 ימים מפרסום הודעה זו.
אטרש סעיד מגיש הבקשה להיתר

הועדה המקומית לתכנון ולבניה "חבל אשר"
התכנון  לחוק   149 סעיף  לפי  הודעה 
בזה  ניתנת   ,1965 תשכ"ה  והבניה 
מס'  בקשה  הוגשה  כי  הודעה 
למתן  פולין  נורית  ע"י:   20180932
מגרש:   179 חלקה:  גוש: 21129  הקלה 
ראש  ב-   218 מגרש:   170 חלקה:   ,218
 1 החדשה-  ישראל  רשת  נ"צ  הנקרה, 
מ: 776664.5 צ: 210870 מהות הבקשה: 
ג/15091  התכנית  מהוראות  הקלה 
מזרחי)  (צפון  קדמי  בניין  בקו  הקלה 
בניית  לצורך  מטר   2 במקום  מטר   0
קרקע+  בקומת  בניה  תוספת  ממ"ד. 
הריסת סככה כל המתנגד למתן היתר 
המנומקת  התנגדותו  להגיש  יכול  זה 
יום   15 תוך  האמורה  לועדה  בכתב 

מיום פרסום הודעה זו.
אדר' עופר קורט עוז מהנדס הועדה 

חוק התכנון ובניה, התשכ"ה – 1965
מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: אצבע הגליל

הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר: 259-0256198.
שם התכנית: ג/22519 מגרש 27, הרחבה ב', ראש פינה.

גרסת התכנית: הוראות-29, תשריט-15
והבניה, תשכ"ה  לחוק התכנון   117 לסעיף  הודעה בהתאם  בזה  נמסרת 
1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מספר: 259-0256198. איחוד 
שמכוחה  תכנית  והרשאות:  בניה  היתרי  וחלוקה.  איחוד  ללא  וחלוקה: 
הבאות:  לתכניות  המתייחסת  הרשאות.  או  היתרים  להוציא  ניתן 
ג/12074, תממ/9/2, תמא/34/ב/4, תמא/1/35,  ג/5626,  התכנית:  מספר 
ג/16450, ג/8600. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ישוב: ראש פינה, 
רחוב: האפרסק 27, הרחבה ב', ראש פינה. גושים וחלקות: מוסדר: 
קואורדינאטה   .94  ,79  ,59  ,7 חלקות:  חלקי   13946 גוש: 
X:251236, קואורדינאטה Y:764155. מגרשים: 27 בהתאם 
לתכנית ג/5626. מטרת התכנית: פיצול מגרש מגורים מתוך 
חלוקת   .1 התכנית:  הוראות  עיקרי  פינה.  בראש  נחלה, 
מגורים  בייעוד   27A מגרש  מגרשים:   2 תיצור  המגרש 
ביישוב כפרי ומגרש 27B שייעודו מגורים. 2. קביעת זכויות 
סך  את  לנצל  אפשרות  מתן   .3 מגרש.  בכל  בניה  ומגבלות 
תוספת   .4 מגורים.  שימוש  עבור  העיקריות  הבניה  זכויות 
שטחי שירות. 5. קביעת תנאים למתן היתר בניה. הודעה על 
הפרסומים  ובילקוט   10/11/2017 בעיתונים  פורסמה  התכנית  הפקדת 
האמורה  התכנית   .26/10/2017 בתאריך   ,695 עמוד  התשעח,   ,7607
מעלה  הצפון,  מחוז  ולבניה  לתכנון  המחוזית  הועדה  במשרדי  נמצאת 
ועדה  במשרדי:  וכן   04-6508555 טל':   1753005 עילית,  נצרת   29 יצחק 
מקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל, חצור הגלילית טל': 04-6800077, 
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רשת הילדים NOIZZ פותחת סניף דגל 
בקניון הדר בירושלים

סתיו-  קולקציית  תוצע  החדש  בסניף   
שבין  התפר  קו  על  2019, שתהלך  חורף 
הראפ  ועולם  הפאנק-רוקיסטי  הטרנד 
עם שימוש בולט בגזרות מעולם הספורט.  
למספר  תתחלק  הקולקציה  זו  בעונה 
פנקיסטי-  ,HIP HOP קולקציות:  תתי 

וקולקציית  "יום-יום"  קולקציית  רוקיסטי, 
המותג  ברוח  מעוצבת  החנות  ערב. 
הכולל  "הבועט"  לילד  לוק  טוטאל  ומציע 
מכנסיים,  ג'ינסים,  טישרטים,  חולצות, 
המעוצבים  ואקססוריז  נעליים  ז'קטים, 
האופנתי  הישראלי  הילד  עבור  ומיוצרים 
בטרנדים  שוטף  ועדכון  התחשבות  תוך 

בינלאומיים והתאמתם לאופיו.

גם בחורף חייבים להגן על העיניים! 
רשת אירוקה מציעה לחורף 2019:

של  בישראל  הגדול  שמש  משקפי  מגוון 
גוצ'י,  ובינהם:  נחשקים  מותגים  מגוון 
פראדה, דולצה וגבאנה, רייבן, מייקל קורס, 
סוורובסקי ועוד, העומדים בתקן הישראלי 

.UVעם הגנה מקסימלית מקרינת ה
ולמי שמעדיף לעשות קניות אונליין?

מקוון  סחר  אתר  השיקה  רשת  השיקה 
של  דגמים  מאות  המציע  למשקפיי שמש 
בעולם,  המובילים  בינלאומיים  על  מותגי 

במחירי אאוטלט. 
הזמנה עד 4 ימי עבודה או באמצעות איסוף 
  60 המונה  אירוקה  מחנויות רשת  מאחת 
סניפים  ברחבי הארץ,  ללא תשלום (לא 
כולל הדיוטי פרי),  או ע"י שליח עד הבית 

בעלות של  29 ש"ח. 

טרי מהשדה הישר לצלחת...
ישרקו מקבוצת טיב טעם משיקה:

 סדרת ירקות טריים איכותיים קפואים 
ותכלול   TevaFrost טבעפרוסט  בשם 

בשלב ראשון 13 מוצרים.
עדינה  ירוקה  שעועית  תכלול:  הסדרה 
עדינה,  ירוקה  אפונה  ברוקולי,  שלמה, 
פרובנס  לקט  כרובית,  חומוס,  גרגירי 
המכיל ברוקולי, גזר גמדי וכרובית ונחשב 
ובנוסף:  בישראל  ביותר  הנמכר  ללקט 
תרד, גזר גמדי, כרוב ניצנים ולקט אסייתי: 
חתוכה,  שעועית  המכיל  ייחודי  לקט 
רצועות גזר כתום, רצועות גזר צהוב וגולת 
מיוחד  זן  ברוקול"  "רומנסקו  הכותרת: 
ועדין של ברוקולי שמשתייך גם למשפחת 
נהדר.  ומרקם  עדין  טעם  בעל  הכרובית, 
800 גרם במחיר של: 13.90 - 17.90 ₪ 
גם  טעם  טיב  רשת  סניפי   40 ב-  להשיג 

בשבת וחג,  וחנויות נבחרות.
מעילים  כוללת   2019 חורף  קולקציית 
כובעים משולבי פרווה מלאכותית,  עם 
מבחר דגמי צווארונים, כובעים הניתנים 
ווסטים  מבחר  בנוסף,  ועוד.  להפרדה 

פוך באורך מותן בעיטור רוכסן זהב.
שעות  אורך  לכל  מתאימה  הקולקציה 
היום וניתן לשלב את הפריטי הקולקציה 
עם  בשילוב  וגם  קז'ואל  במראה  גם 

אאוטפיט חגיגי ומנצח.
ניתן למצוא במבחר צבעים: שחור, לבן, 

בורדו, ירוק וכסף מטאלי.
מחירים: החל מ-129.90עד 299.90 ₪ 

, להשיג ברשת לי קופר.

יריד שמלות כלה של  עמותת "רוח נשית" 
 TLV FASHION MALL -חוזר  ל

TLV- האופנה   בקניון  בדצמבר   26-28 התאריכים  בין  יתקיים  היריד 
FASHION MALL ויציע שמלות כלה, חצאיות, בגדי גוף ואביזרים נלווים 
שנתרמו על ידי מעצבי אופנה מובילים כמו: ליהי הוד, ויוי בלאיש, דרור 
קרטן,   גלי  אלימלך,  גדי  שטיין,  אייזן  להב,  גליה  לבנה,  אלון  קונטנטו, 
ירון ברכה בצלאל, רן צוריאל, טלי  נינה דבש,  דוד חצבני,  גליה חיים, 
סמליים  הכלה  שמלות  מחירי  ועוד.  גרבנאו  לי  קולן,  הלנה  ומריאנה, 
ובטווח של עד  3,000 ₪, כל הכנסות האירוע מהוות תרומה לפעילות 
העמותה  המקדמת את עצמאותן הכלכלית של נשים נפגעות אלימות! 
בנוסף, כל הרוכשות שמלת כלה במסגרת היריד יקבלו שובר מתנה 
של 40% הנחה לרשת BAGIR. יום רביעי 26.7 בשעות: 21:00-14:00 
בשעות:   28.7 שישי  יום   |  21:00-14:00 בשעות:   27.7 חמישי  יום   |

15:00-09:00 | דמי כניסה: 10 ₪ - תרומה לעמותה.

 ANTI POLLUTION איב רושה מצרפת משיקים את סדרת
הבוטאנית לטיפוח השיער בחורף:

כמות  את  המפחיתים  מורינגה  זרעי  על  ומבוססת  השיער  סוגי  לכל 
החלקיקים המזהמים הנדבקים לשיער, ומעניקה לו ברק ורכות.

תכולה:   ,₪  49 מחיר:  והשיער:   הראש  עור  לניקוי  גרגירים  קרם 
מסיבי  מזהמים  חלקיקים  בסילוק  המסייע  מיסלר  שמפו   | מ"ל   150
בשיער, ומעניק ברק וקלילות לשיער מחיר: 15 ₪, תכולה: 300 מ"ל 
השיער  קשקשי  את  מחליקה  חומץ  שטיפת  לשיער:  מטהר  חומץ   |
שיער  מרכך   | מ"ל   150 תכולה:   ,₪  39 מחיר:  בשיער,  ברק  לקבלת 
מ"ל.   150 תכולה:   ,₪  20 מחיר:  האקלים  בזיהומי  נלחם  מטהר: 

חדש מסנו! - סנו סושי נייר
אפייה בגליל

של  שונים  לגדלים  המתאים  אפייה  נייר 
תבניות בישול ואפייה - לניצול יעיל ולפחות 
עבודה במטבח סנו משיקה את סנו סושי 
נייר אפיה בגליל, באריזה עם סכין פלסטיק 
משוננת לחיתוך קל ונח לפי האורך הרצוי.

יעיל  ניצול  מאפשר  הרצוי  באורך  החיתוך 
וחסכוני של הנייר, לפי הצורך ולכל מטרה, 
לתבניות קטנות וגדולות מהרגיל, לשיטות 

בישול יצירתיות ולפחות עבודה במטבח.
 220 עד  ועמיד  חוזר,  לשימוש  מתאים 

מעלות צלזיוס.
מידות: אורך 20 מטר ורוחב 37 ס"מ

כשרות בד"צ של העדה החרדית ירושלים
להשיג בכל רשתות השיווק.

"לי קופר" מציגים: קולקציית מעילים לנשים חורף 2019:
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