הודעה בדבר ביטול מינוי קציני מבחן לנוער

הודעה על קבלת רשיון לעסוק במקצוע
הרפואה הווטרינרית

לפי פקודת המבחן)נוסח חדש[ ,התשכ״ט1969-
ולפי חוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול( ,התשל״א-ו197
בהתאם לסעיף  (3)4לפקודת הרופאים הווטרינריים׳ ,מודיעים
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  27לפקודת המבחן
ונוסח חדשו ,התשכ״ט ,•1969-ולפי חוק הנוער )שפיטה ,ענישה בזה כי האנשים שלהלן קיבלו רשיונות לעסוק במקצוע הרפואה
ודרכי טיפול( ,התשל״א1971-י ,ביטלתי את הרשומים מטה להיות הווטרינרית בישראל:
קציני מבחן לנוער:
מם׳
הרשיון
שם הרופא הווסרינר
מענו
יוסף שפירא׳
פישר גיורא׳
771
רה׳ ליבורנו  ,26/8בת ים
ד״ר סולומון דוד
עידית רגבי
רה׳ הרמון  ,76/1רמת ישי 772
ד״ר דודו לאון
סדין לילנברג•
ד״ר פליישמן אני)בן זקן( רח׳ וינגייט  ,15פתח תקוה 773
נטע צומבר )אריאלי(•
מרכז קליטה גילה ,ירושלים 774
ד״ר פטרוב יבגני
חאתם ג׳אבר>
775
בארי  ,32/9תל אביב
ד״ר לאיאני מישל
שושנה סמק*
רה׳ הגדוד העברי  ,4/12רעננה 776
ד״ד אילון יעל
מיכאל אמנוף
777
רה׳ ציזלינג  ,8קרית חיים
ד״ר פרוידנטל דני
רחל יון4
778
רח׳ סמילנסקי  ,44נתניה
ד״ר סלע אהוד
ציונה סעדוף
779
ד״ר פלינטשטיין יהונתן רח׳ יבנה  ,15חולון
ראובן אמברמוביץ*
780
רח׳ אלנבי  ,174/1חיפה
ד״ר סימונוב אולגה
יחיה דבח*
רח׳ בורוכוב 55א ,גבעתיים 781
ד״ר יפעת יעקב
סמיח•
חק
782
רח׳ האזדרכת  ,2נהריה
ד״ד כהנסיום שלמה
ליאורה לוינשטייף
783
ד״ר כץ יולנדה )דימה( רח׳ רגום  ,725/7נהריה
גילה עובדיה׳
. 784
רה׳ הכרם  ,9רחובות .
ד״ר יקיר דורון
785
ד״ד רבינוביץ דניאל רח׳ הדר  ,36/12הרצליה
ד׳ בתשרי התש״ן) •3באוקטובר (1989
786
רח׳ ש״י  ,1תל אביב
ד״ר סופר בנימין
)חמ (3-687
רח׳ חניתה 41א׳ ,נוה שאנן 787
ד״ר בן זקן פביאן
788
ד״ר קלינברג משה יורם רח׳ כ״ג  ,60גבעתיים
יצחק שמיר
789
רח׳ הראשונים  ,7סביון
שר העבודה והרווחה ד״ד קריינר איתן
דח׳ ז׳בוטינםקי  ,8/17בת ים 790
ד״ד פנו גרסיאלה
קיבוץ מורן ,בקעת בית הכרם 791
ד״ר לואיםון מוניק
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,14עמ׳ .321
רה׳ קהילת סופיה  ,38תל אביב 792
ד״ר אםא יורם
* ס״ח התשל״א,עמ׳ .134
793
מרכז קליטה ,באר שבע
ד״ר ליבשיץ מיכאל
י י״פ התשמ״ח ,עמי .2816
794
רח׳ וילקומיץ  ,17רחובות
ד״ר אביב רון
« י״פ התשמ״ח ,עמ׳ .760
רה׳ העלייה השנייה  ,53הרצליה795
ד״ד לוי אוהד
.2797
י י״פ התשמ״ט ,עמ׳
רה׳ היסעור  ,5רמת השרון 796
ד״ד ברקן סיגל
לפי פקודת הרופאים הווטרינרים

ס

1

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי׳>ז1957-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  26לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי״ז ,1957-אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף  25לחוק,
המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי ) ,(7046/89שבין
לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית
של העובדים בארץ ישראל ,מיום י״ז באלול התשמ״ט) 17בספטמ׳
בר  ,(1989בדבר תשלום תוספת יוקר.
כ״ה בתשרי התש״ן) 24באוקטובר (1989
)חמ (3-107
,

יצחק שמיר
שר העבודה והרווחה
1

ס״ח התשי״ז ,עמ׳ .63

298

ד״ד ברקאי קלר )נעמי( רה׳ מאנה  ,3תל אביב
רח׳ דקר  ,32פתח תקוה
ד״ר רייכל ישראל
מרכז קליטה ,כרמיאל
ד״ד פטשנה םרג׳יו
רה גורדון  ,6רמת השרון
ד״ד פרם יונתן
רח׳ הסנה  ,5חיפה
ד״ר וקסמן אילן
רח׳ תר״ן  ,9/14רחובות
ד״ד וייס יאיר
רח׳ השרון  ,101יבנה
ד״ד צור גילה
ד״ד לביא ערן
רה׳ השומרים  ,4רחובות
רח׳ חיםין 4א׳ ,תל אביב
ד״ר אייזנברג יצחק
רח׳ מאירוביץ  ,3ראשל״צ
ד״ד אזוב נתן
דח׳ בני ברית  ,12ירושלים
ד״ר רונן נעם
רה האתרוג  ,4נווה מונוםון
ד״ד רנן אייל
רח׳ רמב״ם  ,26רעננה
דיר עופרי רון
קיבוץ כפר מנחם
ד״ר אגוזי אודה
רח׳ ההגנה  ,12/24רחובות
ד״ד בן דוד עמיר

797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811

י חוקי א״י ,כרד ב׳ ,עמ׳ .1052
ילקוט הפרסומים  ,3712ז׳ בחשון התש״ן5.11.1989 ,
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הרשיון

י דח׳ שמואל שפירא  ,40דאשל״צ812
813
רח׳ דוידזון 14א ,ירושלים

פלדה מצופח נחושת< ייאלקטרן מוקצף ,מולי 1חיצון עשוי פס
נחושת ,מקלעת חוטי נחושת ומעטה חיצון עמיד ביקריגה על״סגולה;
 .7ת״י  1113.17־ אב התשמ״ט )אוגוסט  - (1989כבלים לחדר
רדיו; כבל משותף ־ ציר מ  (1.6/7.25) 75בעל מוליד מרכזי
עשוי פלדה מצופה נחוש!* ,ז-יאלקטרן מוקצף ,מוליד חיצון עשוי פס
נחושת ,מקלעת חוטי נחושת ומעטה חיצון מעכב להבה;
 .8ת״י  - 111,3.18אב התשמ״ט )אוגוםנו  - (1989כבלים לחדר
( בעל מוליד מרכזי
רדיו :כבל משותף ־ צירn 75(1.6/7.25
עשוי פלדה מצופה נחושת ,דיאלקטרן מוקצף ,מוליד חיצון עשוי פס
נחושת ,מקלעת חוטי נחושת ומעטה חיצון עמיד בקרינה על־םגולה;

ד״ר לובלין אבישי
ד״ר אברמוביץ יצחק
ר״ד אברמוביץ
814
רח׳ דוידזון 14א ,ירושלים
)גלילי( עפרה
דח׳ מ^ומר הירדן  ,43תל אביב 815
ד״ר גנח יצחק
רח׳ גאפונוב  ,13תל השומר 816
ד״ר בר־יוסף אבי
817
רה׳ ה־ ,29101רמת חן
ד״ר ברור םולי
818
רח׳ הרימון  ,13רחובות
ד״ר ספרן נועם
819
רה׳ יצהר  ,24ירושלים
ד״ר יעקובי אורון
,.9ת״י  1339־ תמוז התשמ״ט)יולי  - (1989אלקטרודות מצופות
820
קיבוץ כפר החורש
ד״ר דורון עמית
לריתור פלדות בלתי קחלידות.
821
מרכז קליטה ,כרמיאל
ד״ר באניאני ילדיקו
ת״י  1339הוכרז כתקן רשמי לשם הגנת הצרכן.
משעול דולב  ,2/34כרמיאל 822
ד״ר חמזני אסתר
823
קיבוץ לוטן
ד״ר עדן ראובן
התקנים האמורים הופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר
רח׳ קדיש לוז  ,15/10ירושלים 824
ד״ר בנסאיד שארל
מקומות להפקדת תקנים רשמיים ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
2223התשל״ו ,עמ׳ .1871
,
כ״א באלול התשמ״ט ) 21באוקטובר (1989
ו
)חמ (3-855
תחילתה של אכרזה זו ששים ימים מיום פדממה ברשומות.
א׳ שמשוני
!
\'
כ״ה באלול התשמ״ט) 28בספטמבר  (1989י
 .מנהל השירותים הווטרינריים
)חמ ft-95
א׳ ניר
אכרזה על תקנימ דש&יימ
הממונה על התקינה
לפי חוק התקנים ,התשי״ג1953-
הודעה לפי םעיפימ 71 5
בתוקף הסמכות של שר התעשייה והמסחר לפי סעיף  8לחוק
התקנים ,התשי״ג 1953-י",שהועברה ׳אליי ,אני מכריז כי התקנים
'לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(\ 1943 ,
המפורטים להלן הם תקנים רשמיים:
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה\ 1965-
 .1ת״י  - 639אב התשמ״ט )אוגוסט  - (19$9מכלים לנוזלים
בתוקף סמכותה לפי־םעיפים  189ד 190לחוק התכנון והבנייה,
שאינם למאכל;
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״תכנית מם׳ 808״ ,שהודעה בדבר
 .2ת״י  - 743אב התשמ״ט )אוגוסט  - (1989אריזות למשחות אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,2258התשל״ו ,עמ׳ ,2645
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל־אציב־יפו)להלן
|
שאינן למאכל;
 הוועדה( הודעה ,כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לעיריית .3ת״י  - 1113.13אב התשמ״ט )אוגוסט  - (1989כבלים לחדר תל״אביב־יפו)להלן  -העירייה( לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי העירייה
רדיו; כבל משותף •־״ ציר מ  (0.8/3.7) 75בעל מוליד מרכזי עשוי מוכנה לישא וליתן על רכישת הקרקע האמורה.
פלדה מצופה נחושת ,דיאלקטרן מוקצף ,מוליד חיצון עשוי פס
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמו
נחושת ,מקלעת חוטי נחושת ומעטה חיצון מעכב להבה;
רה ורוצה לקבל פיצוי על כך נדרש לשלוח לוועדה תור חודשיים
..4ת״י  - 1113.14אב התשמ״ט )אוגוסט  (1989־ כבלים לחדר מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת
דדיה כבלים משותף  -ציר מ  (0.8/3.7) 75בעל מוליד מרכזי ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו
'עשוי פלדה מצופה נחושת ,דיאלקטרן מוקצף ,מוליד חיצון עשוי פס שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי,רישום המקרקעין,
נחושת ,מקלעת חוטי נחושת ומעטה חיצון עמיד בקרינה על־פגולה; והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הם־
 .5ת״י  1113.15י -אב התשמ״ט )אוגוסט  - (1989כבלים לחדר מם הנתבע בכל סעיף וסעיף.
רדיו; כבל משותף י• ציר מ  (1.0/4.6) 75בעל מוליד מרכזי עשוי
 .כן נמסרת בזה הודעה כי העירייה מתמונת לקנות מיד חזקה
פלדה מצ פה נחושת ,דיא^קטרן מוקצף ,מוליד חיצון עשוי פס בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
נחושת ,מקלעת חוטי נחושת ומעטה חיצון מעכב להבה;
שלמענם היא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק
 .6ת״י  - 1113.16אב התשמ״ט )אוגוסט  (1989־ כבלים לחדר בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
תוספת
רדיו; כבל משותף  -ציר מ  (1.0/4.6) 75בעל מוליד מרכזי עשוי
1X

L

ס״ח התשי״ג ,עמ׳  ;30התשל״ט ,עמ׳ .34
» י״פ התשי״ג ,עמ׳ .719
1

 ,ילקוט הפרסומים  ,3712ז׳ בהשון התש״ן5.11.1989 ,

חלק מחלקה  75בגוש  ,6137בשטח של כ* 1,200מ״ר ,בהתאם •
י ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
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לתשריט כשחשטח המיועד להפקעה מותחם בו בצבע כתום.

הודעה לטי סעיןז 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה־1965

העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה ,שד׳ בו־גוריון ,68
ובאגף נכסים ומשק של העירייה ,כיכר מלכי ישראל ,תל־אביב־יפו,
וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״תכנית מפורטת מם׳  ,312גושים
י״ב בתשרי התש״ן) 11באוקטובר (1989
 ,6983-6981וחלקי גושים ,6984 ,6980 ,6988-6986 ,7066 ,7065
)חמ (3-2
6013,6971,6973,6970״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
• שלמה להט
יושב־ראש הוועדה המקומית הפרסומים  ,719התש״ר ,עמ׳  ,304מצהירה בזה הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה תל־אביב״יפו לתכנון ולבנייה תל־אביב־יפו)להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף 19
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(1943 ,־ )להלן  -הפקודה(,
כי הקרקע המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי
הודעה לפי סעיפים  5ו־ד
סעיפים  5ד 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,3515התשמ״ח ,עמ׳ ,587
לפקודת הקרקעות )רכישה לצדכי ציבור(1943 ,
תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית תל־אביבייפו מיום פר
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
סום הודעה זו ברשומות.
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנון והבנייה,
תוספת
התשכ״ה ,»1965-ובהתאם ל״תכנית מם׳  ,1141שינוי מס׳  1לשנת
 1967לתכנית מפורטת מם׳  - 776יחידת שכונת ב׳ ,צפון תל־אביב ,חטיבת קרקע בתל־אביב־יפו המהווה חלקים מחלקות שונות,
גוש  6629חלקות  ,4,3חלקי חלקות  ,41,40,37,12,11,6,5 ,2 ,1בהתאם לתשריט כשהשטח המופקע מותחם בו בצבע אדום כדלק6ן:
גוש  ,6630חלקות  ,197,192-190חלקי חלקות ,80,61-56,19-15
ששח להפקעה
שטח החלקה
מספר
195-193 ,33 ,169״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפר
במ״ר
הגוש
חלקה
בקירוב במ״ר
סומים  ,1709התשל״א ,עמ׳  ,1376מוסרת בזה הוועדה •המקומית
25,208
36
לתכנון ולבנייה תל״אבינדיפו)להלן  -הוועדה( ,הודעה כי הקרקע 6986
580
480
8,422
37
המתוארת בתוספת דרושה לעיריית תל־אביבייפו)להלן  -העירייה( 6986
490
12,611
38
לחלוטין לצדכי ציבור ,וכי העירייה מוכנה לישא וליתן על רכישת 6986
הקרקע האמורה.
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד׳ בדגוריון ,68
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע חאמר ובאגף נכסים ומשק של העירייה ,כיכר מלכי ישראל ,תליאביב־יפו,
דה ורוצה לקבל פיצוי על כד נדרש לשלוח לוועדה תיד חודשיים וכל חמעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על טובת י״ג בתשרי התש״ן) 12באוקטובר (1989
שלמה לחט
ההנאה אשד לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו )חמ (3-4
שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום המקרקעין,
יושב־ראש הוועדה המקומית
והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הס
לתכנון ולבנייה תליאביב־יפו
כום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
כן נמסרת בזה הודעה כי העירייה מתכוונת לקנות מיד חזקה י ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32
בקרקע האמורה ,מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי הציבור
שלמענם היא עומדת לרכשה ,והוועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק
הודעה לפי סעיף 19
בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה.
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
תופפת
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
חלקה  192בגוש  6630בהתאם לתשדיט כשהשטח המיועד להפקעה
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנון והבנייה,
מותחם בו בצבע חוט.
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״תכנית מס׳  ,985שינוי מס׳  1לשנת
העתק התשריט מופקד במשרדי הוועדה ,שד׳ בדגוריון  1969 ,68לתכנית מפורטת מס׳  ,757גוש  ,6336חלק מחלקה 220) 3
ובאגף נכסים ומשק של העירייה ,כיכר מלכי ישראל ,תל־אביבייפו ,מם׳ חדש(; גוש  ,6337חלקי חלקות  ;8-4גוש  ,6338חלקי חלקות ,2
וכל חמעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
7,3״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1750
התשל״א ,עמ׳  ,2510מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
י״ג בתשרי התש״ן) 12באוקטובר (1989
תל־אביב־יפו)להלן  -הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרק*
)חמ (3-2
עות )רכישה לצדכי ציבור(1943 ,־ )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע
שלמה לחט
יושב־ראש הוועדה המקומית המתוארת בתוספת ואשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5
לתכנון ולבנייה תליאביב־יפו
י ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32
י ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
1

2

300

ילקוט הפרסומים  ,3712ז׳ נחשון התש״ן5.11.1989 ,

ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים  ,2413התשל*ח ,עמ׳  ,1191תחיה
לקנייגה הגמור והמוחלט של עיריית תל*אבי3״יפוימיומ פרסום הד
דעה זו^רשומות;
תופפת

חטיבת'קרקע הגוש  ¿¿$1המהווה חלק מחליקה« 4ממ״עת מחלוקת
החלקה  (6337/4ששטחה ,53<,479מ׳׳ד ,כ־ 8»000נדד משטחי׳המלקה
׳בהתאם לתשףט פ'שהש< $המועק^ותחמ נו מ35ע המ• .
העתק התשייט מו&קר צמ^דדי הוועדה ,שד׳ גדגוריון ׳,68
•ובאגף נכסים ,ומשק של העירייה ,כיצר ־מלכי ישראל ,תל״א3ימיפו,,
וכל המעויין׳ בדבר רשאי' לעיין בו בשעות העבודה הו*גילות.

שלמו! לחט

^^'^:•^^^^npft

1

נתוקן* סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לוןוק התכנון והבנייה,
התשל1965*#י ,ובהתאם •ל״תמית ־מ^0רצ56/׳/#פ״׳).להלן -
התפנית( ,שהודעה פדבר אישורה«וחן^'8נולק1ע1מ0ד%מים ,3599
התשמ״ט ,עמ׳~: ,4*5מוסרת,מה ו?^%קו^י^ל^נו 1ןלבנייה
ראשוףל $ון)להלז • -מח$י #ה^1פי'חמקרקעץהפ)תואדים
וכי הוועדה מומה לישא
בתודות ״דרושים לחלוטי'לצר§י
וליתן -על רכישת המקרקעין האמורים;
י

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כד-נדרש לשלוח<.וועדה תור
־חודשיה מיוםפדםוםהודעה זו'בוישומ^הר&א^על זכותו או על
טוגת חה^אה אשר לו פקו^קע האמורה ,־ בצירוף מ*יות ׳לחיזוק
ת8יעת< שיכללו את• פרטי הרישוםל א& *שנו ,ב$נקםי .רישום
*׳ממ^קעין והודעה המפר8ת" לטעימה א*־ הפיזיים שהוא תוצע
הנתפע געל הועיף

י״ג בתשרי התש׳׳ו) 12באוקטובר (1989
•)חמ (3^4

ו י• יי* ״

דןודעמ לפי &*£י• *•'דד ׳
לפקודת הקרקעות)יפישה לצרצי^ימר(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשפ״ה1965-

,.
י
לפקודת הקרקעיות)רכישה&imwi3*10
ולפי חוק התכנון והמייה ,התש3״ה~ 19565י ׳* י" יי'
בתוקף סמכותה לפי סעיפים89tom1לחוק התמויוהמי$?'1
התשכףה1965-י ,ובחתאה ל״תמית מפורטת־ מ$׳ %-,2$5ו*'3ה׳ .4
מה בילקוט הפרסומים מס׳־3ג

 &,נמסרת ב*ה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות ־מיד חזקה
^מקויקעיד האמורים ,מפני שהיא דרושים'באופן דחוף לצרפי הצי
פור שלמענם היא עומדת לרכשם ,והוועדה מורה בזאת שכל אדם
המהזיק ׳במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.
תופפת

'^וןעתק חתפניון׳ מופקד במשרדי ,לוועדה המקומית ראשון
לציון ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה

כי הקרקע  .^«ft r^íva jr»WBanנגיי? W ^ t f f í í ^ í<^6^ ^13י '
סעיפים  5ד; לפקידיה בילקוט הפר0ו1י',36*613׳ה^ז^;#עמ׳"  nim'aהת^׳ן) 2באוקטובר (1989
 ,3817-3816תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של ׳עירייה מי«ברק )חמ׳  (34י
מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
6

1

י

 ,חלק *הלקה *,69
גוש  ,61^2חלקות m6$9,70 <,79,41
המיועדימ לדור ,שטח ציבורי $תוח *חלק מוולקה  697יעהיה מת־
ספר( בשטיח כולל של  $5,480מ״3'1התאם ל^שריט״#ל התמית
הנ׳/ל ובהתאם ללוח השצזחים של ג1יש )¿19

מאיר ניצן
יושגדראש הוועדה.המקומית
לתכנון'׳ ורמייה  jipíoלציון

t

!

י

העתק^התשריט .מופקד במשרדי הוועדה המקוות לתמון
ולבנייווי־בני־ברק ,רח׳ דוד המלד  ,9בני״ברק ,וכל המעונייז בדבר
דשאי לעיין בו בשעות האבודה הרגילות.
4

0״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
הודעה לפי םעימימ "5ו־7
לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי ציבור(,1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-

י״א בתשרי התש״ן) 10גיאוקלובר (1989
בתוקף םממתה לפי םעיעימ  189ר190לחוק התכנון והבנייה,
\.
títi־*/(3
התשכ״ה־1965י)להלן־  -החוק^ובהתאט ל״תכנית מס׳,,רצ/6/1/
/14א׳״)להלן  -התכנית( ,שהודעה ברבך'אישורה• פורסמה בילקוט
יז,
fx
 ,יי  .י
הפרםומימ  <3643התשמ״ט ,עמי  ,2488מוטרת בזה הוועדה חמקד
משח אירנשטלין,
,״׳ ,
יושג״דאש ,מ$$ויה־ המקומית מית לתכנון ולבנייה ח)שודל*יון)!$לן -י הוועדה( ,הודעה כי
לתכנון ולמייה נני*בו0׳ ׳המקרקעין המתוארים בתוט&ת דרושים לחלוטין לצרפי•ציבור ,וכי
 ,י. ' ,-.
הוועדה מומה לישא וליתן על רפישת המקרקעין האמורים.
ם״ח־התשצו״ה ,ע&׳  .307י
\ ע״ר  ,1941תוס׳  ,1עמ׳ ,32
י ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
e

׳

י

,

1

יל^וט דופרסומיס  ,3712ז׳ גחמוין התש״ן5.11.1989 ,

301

כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה׳ כלשהן במקרקעין
האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כר נדרש לשלוח לוועדה תור
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על
טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק
תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום
המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע ג׳ בתשרי התש״ן) 2באוקטובר (1989
וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
)חמ (3-2
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
מאיר ניצן
במקרקעין האמורים ,מפני שהיא דדושיבו באופן דחוף לצדכי הצי״
יושב ראש הוועדה המקומית
בור שלמענם היא עומדת לרכשם ,והוועדה מורה בזאת שכל אדם
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.

.83 ,79-78 ,77 ,73 ,66
העתק• התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ראשון
לציון ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.

תופפת

גוש  ,3930חלק מחלקה .246
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ראשון
לציון ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות::: ..׳••״. ,
ג'בתשרי התש״ן) 2באוקטובר (1989
)חמ (3-2
מאיר ניצן
יושב־ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון

הודעה לפי סעיפים  5ו-ד
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ד 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה)>1965-להלן  -החוק( ,ובהתאם ל״שינוי תכנית מתאר
מקומית מם׳ רצ39/6/1/״ )להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3640התשמ״ט ,עמ׳ ,2378
מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון־לציון)להלן -
הוועדה( ,הודעה כי המקרקעין המתוארים בתוספת דרושים לחלוטין
לצרכי ציבור ,וכי הוועדה מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין
האמורים.

הודעה לפי סעיפים  5ויד
כל התובע ,לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כר נדרש לשלוח לוועדה תור
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  190*1189לחוק התכנון והבנייה ,תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום ,אם ישנו ,בפנקסי רישום
התשכ״ה1965-י)להלן  -החוק( ,ובהתאם ל״תכנית מם׳ רצ37/1/״ המקרקעין ,והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע
)להלן  -התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסו י וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
מים  ,3681התשמ״ט ,עמ׳  ,3700מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכ
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה
נון ולבנייה ראשון־לציון)להלן  -הוועדה( ,הודעה כי המקרקעין
המתוארים בתוספת דרושים לחלוטין לצרכי ציבור ,וכי הוועדה במקרקעין האמורים ,מפני שהיא דרושים באופן דחוף לצרכי הצי
בור שלמענם היא עומדת לרכשם ,והוועדה מורה בזאת שכל אדם
מוכנה לישא וליתן על רכישת המקרקעין האמורים.
המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה •בהס.
כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן במקרקעין
האמורים ורוצה לקבל פיצוי על כר נדרש לשלוח לוועדה תור
תופפת
חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות ,הרצאה על זכותו או על
טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה ,בצירוף ראיות לחיזוק גוש  ,3930חלקי חלקות 303 ,302 ,301 ,25 ,23 ,22 ,21
תביעתו ,שיכללו את פרטי הרישום ,אם ,ישנו ,בפנקסי רישום
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ראשון
המקרקעין ,והודעה המפרטת לםעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע לציון ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה י
וחישוג הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף.
הרגילות.
כן נמסרת בזה הודעה כי הוועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה ג׳ בתשרי התש״ן) 2באוקטובר (1989
במקרקעין האמורים; מפני שהיא דרושים באופן דחוף לצרכי הצי
בור שלמענם היא עומדת לרכשם ,והוועדה מורה בזאת שכל אדם )חמ (3-2
המחזיק במקרקעין האמורים ימסור מיד את החזקה בהם.
• מאיר ניצן
תופפת
יושב־ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה ראשון לציון
גוש  ,3630חלקי חלקות ,63,61,54,52-51,49-47,30,12-10,6
י .ס״ח התשכ״ה ,עמי .307
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ילקוט הפרסומים  ,3712ז׳ בחשון התש״ן5.11.1989 ,
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לפקודת הקרקעות )רפישה לצרפי ציבור(1943 ,
־ ול0י חוק התכנון־והפליה,׳ חתשצי׳ה*^! ,־ \
4

י

 putoהתפנית מופקר יפמ#רדי  ¡tristonרח׳  •rrtJinהעצרי ,4
קרית מזמין ,וצל המעונייןיי־דשאי'לעיין גו בשעות העבודה
׳ ׳ •י
הרגילות.

בתוקף םמפותה לפי טעיפיט  18$ו״ 190לחוק התצנזן והבנייה,
*
התשפ״ה* ,<1965ובהתאם'ל״שינוי תפנית מפורטת מם׳ לה/29'0/
ב׳״)להלן ־* התכנית( ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט
ח&רסלמים מס׳  ,2740התשמ״א ,עמ׳  ,2657מצהירה בזה הוועדה כ״ד בתשרי התש״ן) 23באוקטובר . (1989־.
המקומי לתכנון ,ולחייה רמלה)להלן ׳ -הוועדה( ,בהתאטי לסעיף )חמ (3-4
״
ליי
^r1
' ,
י
 *1943י)להלן  !i -׳\\י%-
״ " irHjSW 19הקרקעות־)ופישח לצרפי ציפוח ,־
ה&ק|1ה> ,ני הקרקע ׳המבוארת גתו^0ז<שר פיהם אליה 9ןו׳ד6מה
י יוש&יואש הוועדה^המקומית
, m ^ m
3551
הוד$ה,ל9י-,טעיטימ 5׳ ־ 7*1לפקודה ז%לקוט
־  ^ -י ילתמון,ולבנייה קריות
׳והמוהל&׳ישל עירית,
עמ׳ 192/תהייה
tf^om
זזו#1ה לטי*'סעיף 19
 . .י,
רמלה מיו 6פרסומי הודעה זו באומות!
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׳ י; לפקודת הקרקעות)רכישה לצרצי׳ציבור( ,י 1943
׳ ולפי חוק ׳התכנון והבנויה ,התשב*ה~1965

. ,'-7,

שטח קרקע בגוש  ,4359חלקי חלקות  ,59 ;41מגרש 908פ'  #ד ל
פתוקף,םמפותה לפי םעיפיס 189ר 190לחוק התכנון •והבנייה,
של פ* 5$0מ״ר ,המהווה' מועדון קיים פשיפון מיעוטים ,רמלה.
,׳העתק ׳התכנית מו&קד פמשודי .הוועדה המקומית לוויית התשצ״ה1965-י ,ובהתאס לי׳תפנית• מם׳<ק150/״ ,שהודעה בדנר
,
״ י *•ומלה ,וכל הימעוגיין בדנו חמי..ל*יןי  41פ&$ווי*#דה אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים »0׳  :,11-4$התשפ״ה ,עמ׳ ,979
מצהירה ׳& mהוועדה,המקומית לתכנון ולב1ייה קריות•)להלן -
 é v W m w & f f l t y mלפקוןת הקרקעות־)רצישה ל&רצי צי״
ה ת  #מ  1 ^ 1 ) #י ו נ * ^ ^ ^ ל* 7
 r^'^rפור(*1943 ,י׳)להלן ^הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת גיתוטפת 'א#ר
3יה"0אל*ח^פורסמה הודעה-ללפי סעיפים -5ד 7לפקודה צילקוט
׳מפדטומים ׳ ,3680התשמ״ש ,עמ׳  ,3673תהיה לקניינה ־הגמור׳ ווד
יושפ״ויאש׳ הוועדה ־ה״מ?|%!1ת מוחלט׳ של עיריית קדיתימוצקין מיום פרסום ' njflwזו ברשומות.
לתכנון ולבנייה רמלה
״ י

י

תו$0ת

« ם״ח הת^זב׳יה ,ע9׳ ?.30
mו*\i«7,7,
י ^וw,í*w,

שטח הקרקע ?גוש  ,10430חלק^) 400מקו4ם הלקה (355,354
 tagttfttfea ,חוה מותחמ ח1ט >rife

'  . • íי^?í> v» .־- ^.
>
\ י;,העת^התפנית מ ו  $ק ל ^ מ «  rfxjypnהגדוד העבל ,4
Wp%7״;
,
\ \.:
ר י ׳  7י ^\מו¥ק:ין< ופל ומעוניין רשאי לעיין; &> בשעות׳ העבודה
לפקודת הקרקעות!דפיקה לצ^י״צי^ר^'' 168
\
׳
7
'
7
^* ,¿31". ,.^ .V
ולפי חוק התכנון והפנייה ,התשפ״ה19^-
פ״די׳פתשריהתשץי)23פאוקטופר (989Í
 .יi
,
י י
כתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התצנון והפנייה) ,חמ (3-4
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל׳׳תכנית מם׳ 129ד׳* ,שהודעה בדבר
 .ע׳ לוי
אישורה פורסמה בעתון רשמי  ,655מיום  31.12.1936מצהירה בזה
יושפ־דאש הוועדה המקומית
 ,הוועדה המקומית לתפנון ולבנייה קריו^)להלן  -הוועדה( ,פהתאט
לתקנון ולבנייה קריות
למעיף  19ל6ק׳ודת הקרקעי)רצישחילצרפי ,ציפור() »1943 ,להלן,
* הפקודה( ,כי הקרקעי המתוארת צתוצפמ ואשד פיחס אליה כורס
 mחתשכ״ד״ עמ׳ 307׳׳יי.
מה הודעה לפי טעיפיט; 5ר 7ל^ודה צ*לק1ט הפרמומיטי«* ,36ע^ו ,1941׳ תום׳ ,1יעמ׳ .32
לביריית*לקנייגה הגמור והמוחלט
קדית'מוצקין מיומ פוטוט'הודעה זו •פרסומות.
,׳
הודעמ לפי פועיוו  •19י
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׳לפקודת הקרקעות)רפישהי׳לצרפי ^יפור(1943',
ולפי חוק  rtortוהבנייה ,חוזשכ*הי963׳1

־" תופפת

שטה הקרקע'בגוש  ,11563חלקה • 136וחלק מחלקה  141כמסומן
בצפע רקע התשריט; שטח הקרקע בג־ו&  ,11564הכולל חלק מחלקה
 164׳וחלקות־  166 ,165פמסו $בצבע •רקע התשריט; שטח הקרקע
י •?״ה הת^ה,עמ^ .307
\ ע*ר »1943חמו  ,1עמ׳ .32
;

י,

0ילקוס ח&רסומי

¿  nז ׳ נחמויו ו!יזש״ן,י

<5.11.1'9893

:

בתוקף םמכותה לפי םעימים  189ד 1^0לחוקןהתצנמ והפנייה,
התשפ״ה״1965י ,ופהתאם ל״תפנית  *bigק60/א׳״ ,שהודעה"בדבר
אישורה »ורסמה בילקוט הפרסומימ ימס׳  ,7^1התש״ו ,עמ׳ ,1141
ז

«6-ח חתשכ״ה ,עמ׳';307
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מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי צי
בור(1943 ,־ )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשד
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,3682התשמ״ט ,עמ׳  ,3734תהיה לקניינה הגמור וה
מוחלט של עיריית קרית מוצקין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

העתק תכנית מופקד במשרדי הוועדה ,רה׳ הגדוד העברי ,4
קרית מוצקין ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה
הרגילות.
כ״ד בתשרי התש״ן) 23באוקטובר (1989
)חמ (3-4

 :תופפת

ע׳ לוי

שטח הקרקע בגוש  ,10428הכולל חלקות ) 187מקודם 220 ,(49
)מקודם חלק מחלקה ) 233 ',(60מקודם  (48כמסומן בצבע חום
מקווקו; שטח הקרקע בגוש  ,10428הכולל חלקה מחלקה 231
)מקודם ) 277 ,(58מקודם ) 273 ,(57מקודם  (59כמסומן בצבע ירוק
מקווקו.
העתק התכנית מופקד במשרדי הוועדה המקומית ,רח׳ הגדוד
העברי  ,4קרית מוצקין ,וכל המעוניין בדבר רשאי לעיין בו בשעות
העבודה הרגילות.

יושב־ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה קריות

הודעה לפי םעיןן 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצדכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף הסמכות הנתונה לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
השומרון)להלן  -הוועדה( לפי סעיפים  189ו־ 190לחוק התכנון
והבנייה ,התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״תכנית מתאר זכרון־יעקב)ש/
כ״ד בתשרי התש״ן) 23באוקטובר (1989
(11״ ,שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ,1082
)חמ (3-4
התשכ״ה ,עמ׳  ,1081ו״תכנית ש379/״ ,שהודעה בדבר אישורה פור־
סמה בילקוט הפרסומים  ,3417התשמ״ז ,עמ׳  ,492מצהירה בזח!
 . .ע׳ לוי
יושב־ראש הוועדה המקומית הוועדה בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי צי*
בור(1943 ,־ ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר ביחס אליה פורס
לתכנון ולבנייה קריות
מה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט הפרסומים ,3478
התשמ״ז ,עפו  ,2368-9תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה
־ ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32
המקומית זכרון־יעקב מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
הודעה לפי סעיןש 19
תוספת •
לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(1943 ,
ולפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  189ר 190לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה1965-י ,ובהתאם ל״תכנית מם׳ ק164/א׳״ ,שהודעה בדבר
אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס׳  ,1968התשל״ד ,עמ׳ ,409
מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריות )להלן -
הוועדה( ,בהתאם לסעיף  19לפקודת הקרקעות)רכישה לצרכי צי
בור(1943 ,־ )להלן  -הפקודה( ,כי הקרקע המתוארת בתוספת אשר
ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים  5ו־ 7לפקודה בילקוט
הפרסומים  ,3680התשמ״ט ,עמ׳  ,3674תהיה לקניינה הגמור וה־
מוחלט של עיריית קרית מוצקין מיום פרסום הודעה זו ברשומות.
תוספת

חטיבת הקרקע בזכדון־יעקב ששטחה הכולל הוא  9,358מ״ר והמ
הווה חלק מחלקה רשומה מס׳  13בגוש  11309כמסומן ומותחם
בצבע כחול בתשריט) 03-0(108הערוד בקנה מידה  1:2,500וחתום
בידי יושב־ראש הוועדה.
העתק התשריט האמור מופקד במשרדי הוועדה ,וכל המעוניין
בדבר רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות.
י״ב בתמוז התשמ״ח ) 27ביוני (1989
)חמ (3-4
שלום בחיילי
יושב־ראש הוועדה המקומית
לתכנון ולבנייה השומרון

שטח הקרקע בגוש  ,10426הכולל חלקות ) 266 ,29חלק מחלקה  (4י ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
כמסומן בצבע ירוק; שטח הקרקע בגוש  ,10426הכולל חלקה  * 287ע״ר  ,1943תום׳  ,1עמ׳ .32
וחלק מחלקה ) 288חלקה מחלקה  (4כמםומן בצבע אדום; שטח
י הקרקע בגוש  ,10426הכולל חלקות ) 267 ,265חלק מחלקה (4
הודעה מוקדמת בדבר התחלת ~הסדר
כמסומן בצבע חום מותחם חוס כהה; שטח הקרקע בגוש 10426
זכויות במקרקעין
הכולל חלקה ) 324חלק מחלקה  (4כמםומן בצבע אדום מקווקו
לפי סעיף  5לפקודת הסדר זכויות במקרקעין
בקווים אדומים; שטח הקרקע בגוש  ,10423הכולל חלק מחלקה 7
]נוסח חדשו ,התשכ״ט1969-
)חלק מחלקה  (4כמסומן בצבע חום מותחם צבע חום כהה.
נמסרת בזה הודעה שעומדים להתחיל בהסדר הזכויות במקרק
עין המתוארים לקמן באזור ההסדר של חיפה ביום כ״ד בחשון
ס״ח התשכ״ה ,עמ׳ .307
התש״ן) (22.11.1989או םמוו לתאריו זה.
־ ע״ר  ,1943תוס׳  ,1עמ׳ .32
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ילקוט הפרסומים  ,3712ז׳ בוושון התש״ן5.11.1989 ,

תיאור המקרקעין

גוש רישוט מם׳  - 10841חיפה )חלק מגושי שומה מט׳ ,10841
 - 10853 ,10838חיפה(.
תפיעות לזכויות ,לרפות זפויות בעלות ,משפנתה ,שבירות,
זיקת הניאה ופל יפות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד החפדר
פמחנהו ,או פלשפתו ,רה׳ מאיד  ,15חיפה ,בתור המועדים שיפורפמו
מזמן לזמן פהודעות על התקדמות חהפדר .יש להגיש »ת התפיעות
פטופם תזפיר תפיעה שניתן להשיגו פמחנה או פלשפח הנ״ל ויש
למלא את פל הפרטיפ הקפועיס פתזפיר התפיעה.

אדם.
מזהירים בזה את כל הנוגעים כדבר ,כי זמת שלא תיתבע
בתור הזמן הקבוע ובסופם'הקבוע ,יוכל פקיד חחםדר להוציאה
מכלל לוח הזכויות.
כיד בתשרי התש״ן) 23באוקטובר (1989
יצחק גנאי
פקיד הסדר המקרקעין
אזור הסדר השרון

מי שיש לו זכויות פמקרקעין הםמוכיט למקרקעין שחל עליהפ
ההסדר בהתאפ להודעה זו ,עליו לדאוג שזפויותיו לא ייפגעו כעת
 .ההסדר.
מחוז ירושלים
פל אדפ שלא יציין פציוני קפע על האדמה את גמולות החל
מרחב תמון מקומי ירושלים
קה שהוא־ תובע ,יהא צפוי לקנס ,ונופף לזאת יופל פקיד חחטדר
לצוות שגבולות חלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו של אותו הודעה בדבר חמקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
אדם.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
תיתבע
שלא
זבות
פי
בדפר,
הנוגעים
בל
את
פזה
מזהירים
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
פתור הזמן הקפוע ופטופס הקפוע ,יופל פקיד ההסדר להוציאה ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים
מפלל לוח הזכויות,
הופקדו שינויי תכניות אלה*.
 .פ״ד בתשרי התש״ן) 23באוקטובר (1989
) (1״תכנית מם׳ 1864ב׳ ,שינוי מם׳  1/89לתכנית מתאר מקומית
מס׳ 1864א׳״.
מוריט נ&יא
ואלה השטחים הכלולים בשונוי התכנית :גוש שומה ,29982
פקיד הסדר המקרקעין
למעט חלקה  ;266גוש שומה  ;29983למעט הלקה ;53גוש
אזור הסדר חיפה
שומה  ,29984קטע גוש בלתי מוסדר; גושים ,30127 ,30020
 ;29985 ,29985מש  ,29981חלקות ,41 ,39-30 ,28-27 ,3-1
הודעה מוקדמת בדבר התחלת ושדר
 ,68-64 ,62-60חלקי חלקות ;59 ,44 ,42 ,40 ,29 ,26 ,5-4
זכויות במקרקעין
גוש  ,29984חלקות  ;15>-1גוש  ,30018חלקות ,92-79 ,40
פמקרקעין
זפויות
לפי סעיף  5לפקודת הסדר
חלקי חלקות  ;77 ,70גוש  ,30019חלקות ,38-20,18,7,9-6
התשפ״ט1969-
1גוםח חדש[,
,134-129 ,125 ,122-119 ,105 ,95-78 ,54 ,52-51 ,44-41
 ,175 ,174 ,159 ,148,146 ,140חלקי חלקות ;144 ,141,6
נמסרת פזה הודעה שעומדים להתיל פהםדר הזפויות פמקר?
גוש  ,30020חלקות -128 ,126-122 ,120-119 ,117-116
עין המתוארים להלן באזור ההסדר של השרון פיוס פ״ד פחשון
 ,158 ,147-142 ,140 ,135 ,133-132 ,130חלק מהלקח !150
התש״ן) (22.11.1989או סמור לתאריר זה.
גוש  ,30127חלקות  - 49-36ירושלים ,שכ׳ אגדטור ,מרח׳
תיאור המקרקעין
עשהאל במערב ועד לנהל קרוון במזרח מגיא בך־הנוט בצפון
המקרקעין הנבלליס בגוש רישום מס׳  7989קקון.
ועד ליער השלום ונחל אצל בדרום ,הכל על־פי הגבולות חמי
טומנים בתשריט תכנית מס׳ 1864א׳ בקו כחול.
תפיעות לזבויות ,לרבות זפויות בעלות ,משכנתה ,שפירות,
זיקת הנאה ופל זפות הניתנת לרישום ,יש להגישן לפקיד ההסדר
עיקרי הוראות שינוי התכנית; קביעת תנאים לביצוע סלילת
במחנהו ,או פלשפתו ,רח׳ לוינםקי  ,76קומה ר ,תל־אפיפ ,פתוך
דרכיט בתחוס התכנית .ו
המועדים שיפורסמו מזמן לזמן פהודעות על התקדמות ההסדר .יש
) (2״תכנית מט׳  ,3423שינוי! מט׳  27/85לתכנית מתאר מקומית
להגיש את חתפיעות בטופס תזפיר תפיעה שניתן להשיגו פמחנה או
לירושלים״,
פלשקח הנ״ל ויש למלא את פל הפדטיט הקפועיט פתזפיר חתפיעה.
ואלה השטחיט חכלוליט בשינוי התפנית; ירושלים  (1 -בית
מי שיש לו זפויות פמקרקעץ הסמופיט למקרקעין שחל עליחט
רוזנבאוט ,רח׳ מטודלה  ,29וחביח ,גו ,30025 #חלקה (2 ;173
ההסדר פחתאפ להודעה זו ,עליו לדאוג שזפויותיו לא ייפגעו פעת
טחנת הרוח ,שבונת ימין משה ,גוש  ,30030חלקה (3 ;134
ההסדר .י
משפנות שאנניט ,שפונת ימין משח ,גוש  ,30030חלקות -149
 (4 ;141מנזר ציון ,הד ציון ,גוש  ,30032חלקה  (5 ;5בית ספר
פל ארס שלא יציין פציוגי קפע על האדמה את גפולות החל•
גובאט ,הר ציון ,גוש  ,30032חלקה  (6 ;10פית ספד גורדון
קה שהוא תופע ,יהא צפוי לקנס ,ונוסף לזאת יופל פקיד ההסדר
)בית המושל( ,רח׳ דוד בן שמעון  ,2שפונת חמוגרבימ ,גוש
לצוות שגבולות חלקה יצוינו בציוני קבע על חשבונו של אותו
הודעות ל&י חוק התכנון והבנייה,
התעוכ״ח*6$-ו

(
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבנייה ,התשכ׳'ה965-ו
 ,30038חלקה  (7 ;102בית ויגוליק ,רח׳ קק״ל  ,20רחביה ,גוש
5״•
 ,30039חלקה  (8 ;171בית כנסת ״עדס״ ,רח׳ בית אל  ,1נחלת
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,30199חלקה
ציון ,גוש  ,30045חלקה  (9 ;171בית נבון ביי)הבוסתן( ,רח׳
 - 16ירושלים ,שכ׳ גונן ט /רה׳ סךמרטין  ,5הכל על־פי
יפו  ,68גוש  ,30050חלקה  (10 ;81רח׳ יפו  ,38גוש ,30052
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
חלקה  (11 ;2בית אמינוף ,רה׳ יפו  ,40גוש  ,30052חלקה ;5
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( קביעת בינוי לתוספת קומה
 (12בית אל ארעג׳ ,רה׳ הלני המלכה  ,3גוש  ,30052חלקה
מעל לבניין הקיים בשטח בהתאם לנספח הבינוי; ב( שינוי קווי
 (13 ;19רח׳ יפו  ,42גוש  ,30052חלקה  (14 ;29בית משכית,
בניין; ג( קביעת שטח לחניה פרטית.
רה׳ הר קוק  ,12גוש  ,30052חלקה  (15 ;36בית תבור ,רה׳
הנביאים  ,58גוש  ,30062חלקה  (16 ;56בית כנסת עזרא ) (4״תכנית מם׳  ,3727שינוי מס׳  27/86לתכנית מתאר מקומית
לירושלים ושינוי מס׳  1/86לתכנית מס׳  1953א׳״.
דבאח ,רה׳ יום טוב אלגזי  ,30יגיע כפיים ,גוש  ,30070חלקה
 (17 ;25ישיבת עץ חיים ,רח׳ יפו  ,115,113גוש  ,30074חלקה
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,30131חלקי
 (18 ;69בנק הדואר ,רח׳ הצבי  ,4רוממה ,גוש  ,30075חלקה
חלקות  ;27-26 ,49-47 ,2-1גוש  ,30143חלקות ,114 ,79-75
 (19 ;32בתי שנלר־מינכן ,רח׳ מלכי ישראל  ,46גוש ,30078
חלקי חלקות  - 127 ,123 ,110 ,82 ,65ירושלים ,שכ׳ גונן ב׳,
חלקה  (20 ;7בתי שנלר־פטרםבורג ,דח׳ מלכי ישראל  ,48גוש
שטח בין דה׳ שמעון בן גמליאל לפסי הרכבת ,הכל על־פי
 ,30078חלקה  (21 ;8בתי שנלד ,דח׳ מלכי ישראל  ,50גוש
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
 ,30078חלקה  (22 ;9בית היתומים דיסקין ,בין הרחובות בית
שערים ודיינס ,גבעת שאול ,גוש  ,30017חלקה  (23 ;1בית  .עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מאזור מגורים 5
לאזור מגורים  ;4ב( שינוי תוואי דרך על־ידי ביטול קטע דרך
בועזסון ,רח׳ החלוץ  ,49גוש  ,30159חלקה  (24 ;35בית כנסת
מאושרת והפיכת השטח לאזור מגורים  4ולשטח ציבורי פתוח;
האוניברסיטה העברית ,גבעת רם ,גוש  (25 ;30181בתי מחסה,
ג( קביעת קווי בניין חדשים; ד( קביעת הוראות בגין שדות
הרובע היהודי העיר העתיקה.
ראייה לכבישים; ה( קביעת הוראות בגין בניינים להריסה; ו(
איחוד וחלוקה חדשה.
בניינים בעלי ערד אדריכלי ו/או היסטורי  (1 -מעון ניב ,רה׳
עמק רפאים  ,45 ,47גוש  ,30003חלקות  (2 ;23 ,25בית ״אות ) (5״תכנית מס׳  ,3926שינוי מם׳  17/88לתכנית מתאר מקומית
המוצר״ ,דוד חברון  ,12גוש  ,30017חלקה  (3 ;2בית ג׳ייקובס
לירושלים ושינוי מס׳  1/88לתכנית מס׳ 1968״.
)בית ראש הממשלה לשעבר( ,שד׳ בן מימון  ,46רחביה ,גוש
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,30263חלקות
 ,30025חלקה  (4 ;29וילה לאה ,רה׳ עזה  ,6גוש  ,30026חלקה
 - 28,26-25ירושלים ,שכ׳ יפה נוף ,רח׳ הארזים ,הכל על־פי
 (5 ;3בית לייט ,רח׳ משה הס  ,12גוש  ,30028חלקה (6 ;65
הגבולות המאמנים בתשריט בקו כחול.
בית דב יוסף ,רח׳ אלחריזי  ,22גוש  ,30038חלקה  (7 ;54בית
רופין ,רח׳ רמב״ן  ,30גוש  ,30038חלקה  (8 ;74בית ברוולד,
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מאזור מגורים 1
רח׳ אוסישקין  *45גוש  ,30041חלקה  (9:82מלון ״רון״ ,רח׳
למעברים ציבוריים להולכי רגל; ב( חלוקה חדשה.
יפו  ,44גוש  ,30052חלקה  (10 ;30בית ישעיהו פרס ,ךח׳ פרס
 ,4גוש  ,30065חלקה  (11 ;22בית ילין ,רח׳ פרם  ,2גוש ) (6״תכנית מס׳  ,3709שינוי מם׳  1/86לתכנית מתאר מקומית
מס׳ 1144״.
* ,30065חלקה  (12 ;18בית קטן ,רח׳ ילין  ,1גוש ,30066
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,30240חלקה
חלקות  (13 ;27 ,28בית המון ,רח׳ המון  ,3רוממה ,גוש
 - 35ירושלים ,שכ׳ קרית צאנז-תל ארזה ,רה׳ אמרי בינה מס׳
 ,30075חלקה  (14 ;17בית כנסת ״אור זרוע״ ,רח׳ רפאלי ,3
 3,5ורה׳ זית רענן מס׳  ,2,4הכל על־פי הגבולות המסומנים
מרכז העיר ,גוש  ,30109חלקה  (15 ;5בית השופט ,דרר הברון
בתשריט בקו כחול.
מול מר אליאס• .
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( הגדלת שטחי הבנייה ב־
מבנים בעלי ערר אדריכלי ו/או היסטורי  (1 -בתי ברוידא,
 21.00מ״ר לתוספת חדר לדירה בקומת קרקע בצמוד לבניין
דה׳ תבור ,גוש  ,30047חלקות  (2 ;53 ,54כנסת ישראל ב׳ ,רה׳
שברח׳ אמרי בינה מס׳  ;5ב( קביעת הודאות בנייה בשטח
הנציב ,גוש  ,30047חלקות  (3 ;55 ,56 ,57בתי ראגד ,רה׳
בהתאם לנספח הבינוי.
תבור ,גוש  ,30047חלקות  (4 ;69-72מנזר מר אליאס ,דרך
חברון ,גוש  ,30292חלקה  (5 ;1ארמון' הנציב ,רכס ארמון ) (7״תכנית מס׳  ,3936שינוי מס׳  26/88לתכנית מתאר מקומית
לירושלים״.
הנציב.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,30086חלקות
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת שימור בניינים ,מונומנ־
,266/23 ,266/22 ,266/21 ,160-156 ,154-151 ,140-126
טים ומבננים יהודיים בעלי ערר אדריכלי ו/או היסטורי וחלו
 ,266/36 ,266/26 ,266/25 ,266/24הכל על־פי הגבולות
קה לדרגות שימור.
המסומנים בתשריט בקו כחול.
) (3״תכנית מס׳  ,3526שינוי מס׳  42/84לתכנית מתאר מקומית
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מאזור יתר אוכ־
לירושלים ,שינוי מם׳  1/84לתכנית שיכון ציבורי מס׳ /06/4
1
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־ לוטין וצפיפות׳ לאזור ־מגורים מיוחדי ולשמח גיבורי פתוה; a
שינוי יעוד מדדו״ציפורית לשטח,ציפורי פתוח; ג( הגדלת
י אחוזי הפנייה מ* 90%ל־ ;180%ד( קביעת מס׳ הקומות המרבי
והתרת שימוש גחלל״גג •הרעפימ ה( קביעת קווי בניין; ו(
קביעתעקרונות עיצוב; ז( ־קביעת הוראות בגין עציט וחזיתות
־ לשימור־ומפניט״להריסה;יח(׳׳קביעת הוראות בגין 0יתוח דר*
$יט משולפוה !,י* ,
:

כל המעוניין ,במנויי' ח׳ת$5ו*ת ,דשא? לעיין גהט ?ימיט
ופשעו^׳ שהמשר1י 0״ה8מוו׳י 0פתוהיט׳ לקהל.
;

פל המעוניין פקרקע ,במיץ אוי פנל פדט תכנוני אהד הרואה
עצמו נפגע על ידי שינויי התפניות ,ופן פל הזפאי &״ Wפי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות ,תור הודשייט מיוט פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,ריח׳ שלד
־מ^יון המלכה ,1יוושליס 0,91010ל׳ ,02-228211
ז

< ׳ המתנגד ימציא העתק התערותו למטרדי ׳ Wmהמקומט
iי
'.האמורה ,רה׳ הלל  ,23ירושלים < ,$#58׳  yי
:

f

י

^SJ^kí- ÄוflW^^i^1rr^«Äl^^í#1^m\ #
פפיירוט הנמקות ובליווי ת8חיי ^  i r n ^ M Í R > r Wהיא"
* 7׳  7־
, ! '# .
״ *
־מסתמכת.
t

!

י מרחכ תכנון מקו! ירושלים.
הודעה נ ד נ ד אישור שינויי-תנגיז #מתאר׳ • ק ו ט ל ת
 /יי י נ^טרת כזה הודעה ,פהתאפ לסעיף  117לווו tttorñfוהפנייה,

 - 59ירושלים ,שכ׳ בית וגן,׳דח׳יהרפ עוזיאל  96ודחי מיכלין
 ,13הכל עליפי הגבולות המסומניט בתשריס בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית; א( התוויית־ מעבר י ציבורי
להולכי רגל בהתאם למעבר,קיים תור שינוי יעוד מאזור מגר
דים  1לשטח למעבר ציפורי להולפי דגל; ב( הגדלת אחוזי
׳הבנייה מ־ 90.3%המאושוי&*יל״6.66%ח על מנת להתאים את
 .הבינויהמאושריל18צר^ההדש;י,0הלוקהחדשה. .
הודעה על הפקדת.שינוי התמית&ווסמח בילקוט הפרסומים
.
><
•»^3־^ש&״טךע8ן ומ^,.%י.
) 113״תכנית מס׳  ;3665שינוי מם׳ &ו9/8׳־לתבניתימתאר מקומית
׳ לירושלים ,שינוי מס׳׳1/86י לתכניתימס׳י3028״.
 .ואלה השטחים הכלולים בשינויי התכנית ':ירושלים ,שכ׳ הר
נוף בין רה׳ הקבלן ורה׳ הרב נםיט יצחק ,גוש  ,30333מגרשים
 415-409לפי תכנית מל  ,3028שטח בין קואורדינטות אורו
 167.025-166.775ובין' קואורדינטות החפ -1321823
׳  ,133.150הכל על%ו1גבולות &1סומ!יס^1שרי^ ג־קו'כחול.
ז

<

 , ,עיקרי הוראות.שינוי התפניתי א('$%י לוילות מגרשים מ$׳
שינוי
! ,410*7ןו'$£413,413,412,41
פהלוקת זכויות הפנייה פין? ,ל מ״ג^זי^נ^׳שנתפנית;«
שינוי כחלוקת מס׳ יחידות הדיור פין :מגרדים ;415,414,412
״ ׳ ד( שינוי קו בניין קדמי במגרשים ׳חדשים מס׳ 415,414׳מ*9.5
מ׳ המותרים ל־ 6.5מ */ה( קביעת בינוי במגרשימ ,410 ,469
;415,414,413,412,411יו( שינוי •מיקום חזית מסחרית; ז(
ביטול שטחים עם זיקת ה&ה לציפוד וקפיעת שטוהיט חדשים
 /ע 0זיקת הנאהלציפור; ו|איחודיוו1לוקה־מחדש• 1־
ץ

) ,(1״תכנית מ9׳ * , 3 31שי 3iVÍ »& %לת&*3ת״  *ffléמקומית
לירושלים ושינוי מס׳ & ntfjtfp 1<85ט׳ 1338״\ .

י י הודעה׳ על הפקדת שינוי׳ התצנית ,פורטמה פיל*ןוט הפרסומים
\  ,3*54ה^1מ*^,עמ'^$1י "  \ 7י ~ ' \

י ואלה השטח*ט-הבלולים במיני * התפניתן$-ש־ ,30088-הלקות
69ל^ן ,,133-131 ,90-8£ ,חלקי חלקות  - 93,91,87ירושל•
יט',שפ׳'הפוכרי';9״השטח הינהומ על־ידי  mrtHhשמואל
״ ^ הנפיא ,שמיעון׳פולנסקי ודה׳ יחזקאל ,הכל על-פי הנפולות
 ^ .המיטומניט פתשריט פקו כחול.

 ,־ שינויי ׳התעניות >האמוריט^$4׳ גמשר^^וע1ח המ^זית
מחוזיירושליס ,ופן פמשררי׳הוועויה\ז?מקו^לתמון ולבנייה ירד
שליט ,וכל המעוניץ רשאי לעיין ןגיהם ׳פימי^שעותגשהמשדדים
,,
י •י ־
האמוריט פתוהיט׳ילקהל.

l

1

י>

;

1

־ מרחפיתכנון\מקומי ירושליט .

,.

; \ ,ע?קרי הוראות שיגוי התפנית* א> קביעת פינוי פאזור מסחרי
 ntíPnmפינוי לרפות קביעת מס׳ הקומות המדפי פכל מגרש,
 ,קפיעת קווי הפנימו ,מיקוה;י.ההניה הפרטית וכיו״פ ,הפל
נמטרת פזה הודעה ,ןנהתאם לסעיף ׳ 115ילחוק וןל)5נו1והפנייה,
^תאט״לגטפהי 8ב'ינוי; פןישינוי יעויד׳קזמ^מגוריט  3מיוחד התשל׳ה ,1965-פרפו אי#ר'י שינוי תכ3ית' ה^אי־״יתפנית מט׳
לאזור מגודיט  ;3ג( ^קציעת <זי ׳פני*ז נאזור מגוויס  ;3ד(  ,3652שינוי מם׳  1/8$לתבנית׳ מ&ורט^מם׳  '$1714שינוי לתנד
׳ י~
קביעתי שטה־ציפורי^פתוה; הךהתוויית דרכים חדשות ,ביטול נית שיפון ציפורי מט׳׳  .*3/05/4י
 - ,דו*י 0מאושרות וביטול מעפר'ןניפודי להולכי •רגל; ו( קפיעת
י י הוראות׳ פגיז מייני 0וגדדות להריסה; ז( איחוד וחלוקה חדשה. , .ואלה השטחיט" הבולים בשינוי התכנית :גוש » 30207־ ידוש־
לים ,שכ׳ מזרח תלפיות ,רח׳ מאיר נקר »6-2 ,מגרשי  107לפי תרש״צ
י -הודעה ~על ה^קדת שינוי התכנית פורסמה פילקוט הפרסומים .מט׳  ,5/05/4הפל על פי הגפואת המטומניט פתשריט פקו כחול.
 ;3467התשמ*< ,עמ׳ ;2044
עיקרי .הוראותישינוי התפנית :א(;ק€עו 1פינוי לתוספת פגייה
%
לתפנית מתארמקומית1/85ינוימצו׳
פטגדרטית פאגף־ הצפון״מערבי שליהפניין חייןיימינהתאט לנספח
י.
 /מ ^ |  ^ 0י׳ י ״ "''7״ ׳  7׳ ' °
יהפינוי! ג( הגדלתי שטה*<ה3נייה על ידייתוטפת׳שטח של פ־ 36מ״ר
י• ואלה־ה״שט^ט הפלוליט נשינוי הת19ית^«וש  ,30341חלקה  .לנל •יהיידתידיור־ פאגף׳חצעוףמערפי של •הבניין; יג( קביעת הוראות
הודעה ^ « *  W rשי(«*׳יי»8גי^י־66וימת
1

4

י

;

4

ילקוצז;הסומזומיס  u47ז' כ ו י ? « ,
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'"#

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבנייה ,התשכ׳'ה965-ו
בדבר גדר להריסה.
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3678התשמ״ט ,עמ׳ .3626
שינוי התכנית האמור הופקד במשרדי הוועדה המחוזית ירוש
לים ,וכן במשרדי הוועדה המקומית' לתכנון ולבנייה ירושלים ,וכל
המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו־
חים לקהל.
:

 .מרחב תכנון,מקומי בית שמש

הודעה בדבי הפקדת שינוי תכנית מתאי מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בית שמש
הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית .מתאר מקומית מם׳ בש 112/ב׳,
שינוי לתכנית מם׳ בש112/״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,5213חלקה 7
 בית שמש ,רה׳ השבעה.עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד משטח לבניין
ציבורי לאזור מסחרי; ב( קביעת בינוי בשטח בהתאם לנספח הבינוי;
י ג( חלוקת חלקה  7בגוש  5213בהתאם לתשריט.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש,התנגדות ,תור חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,רח׳ שלומ־
ציון המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל׳ .02-228211
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
האמורה ,ת״ד  ,5בית שמיש  ,99106טל׳ .913381
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת"את העובדות שעליהן היא
מסתמכת. .
;

י • י מדח׳פ תכנון מקומי מטה יהודה
הודעה בד^ר הפקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
נמסרת'בזהיהודעה; 'בהתאם לסעיף'  •89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה^1965י ,כי ב&שרדי הוועדה׳ המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
ירושלים ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון -ולבנייה מטה יהודה
הופקדו שינויי תכניות אלה:

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלק מגוש - 29960
צובה ,שטח בין קואורדינטות אורך • 161.700-161.800ובין
קואורדינטות רוחב  ,132.300-132.400הכל.על־פי הגבולות
המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד מאזור חקלאי א׳
לשטח לתעשייודמלאכה וצירופו לשטח תעשייה קיים.
) (2״תכנית מם׳ מי ,680/שינוי לתכנית מתאר מקומית מס׳ מי/
113״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,29530חלקה
 - 16אבו גוש ,שטח בין קואורדינטות אורד -161.500
 161.600וקואורדינטות רוחב  ,134.300-134.250הכל עלי־פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד מאזור משקי עזר
לאזור מגורים ב׳; ב( הגדלת אחוזי הבנייה מ־ 10%המותרים
)קיימים  (33%ל־ ;60%ג( קביעת קווי בניין; ד( קביעת בניין
וגדרות להריסה; ה( חלוקה חדשה.
) (3״תכנית מם׳ מי ,671/שינוי לתכנית מתאר מקומית מם׳ מי/
300״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,30492חלקה
 - 21עין נקובא ,שטח בין קואורדינטות אורד -161.260
 161.210וקואורדינטות רוחב  ,133.350-133.380הכל על״פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעוד החלקה מאזור
חלקאי ב׳ לאזור חקלאי ב׳ מיוחד; ב( הגדלת אחוזי הבנייה מ•
 25%המותרים ל־ ;95%ג( הגדלת מס׳ יחידות הדיור מיחידה
אחת ל־ 5יחידות.
) (4״תכנית מם׳ מי ,676/שינוי לתכנית מתאר מקומית מס׳ מי/
 ,113אבו גוש״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,29527חלקה
 - 58אבו גוש ,שטח בין קואורדינטות אורד -134.300
 134.540וקואורדינטות רוחב  ,160.380-160.430הכל על־פי
הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( הגדלת אחוזי הבנייה מ־40%
ל־ ;60%ב( קביעת קווי בניין.
כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות ,תור חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,רח׳ שלומ־
ציון המלכה  ,1ירושלים  ,91010טל׳ .02-228211

המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
) (1״תכנית מם׳ מי230/א׳ ,שינוי לתכנית מתאר מקומית מם׳ מי /האמורה ,דה׳ אהליאב  ,29׳ירושלים  ,94467טל׳ .551946
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
200״.
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ילקוט הפרסומים  ,3712ז׳ בחשון התש״ן5.11.1989 ,

ה ו ד ^ ת לפי ח ו ק התכנון והגנייה ,התשכ׳יה־ל9*5ו
; 'פ&יחט!נמ #ובליווי תצהיר המאמת׳ את העבדות שעליהן ההן מאזור מגורים נ׳ לאזור מגורים מיוחד ולשטח ניגודי פתוח; ,3
משטח ציפווי .פתוח ׳לאזור מגוריט מיוחד}  .4משטח דוד לאזור
!:מ6ת^כת.
מגוויט מיוהדיולשטה ציפורי פתוחןי  ¿5משטח לריר לאזוד מגוויע
^ך־^נ בתשד התש״ן) 11באוקטובר (1919
מיוהו זלשטח ציבורי ׳מתוח .באזור מגורים מיוחד יהיה מותרי לפגות
לפי צפיפות של  10יחידות למנט נ&ו ושטח דירה ממוצעת110.
• ^ליהו טויםה
יושב״ראש הוועדה ׳המחוזית מ׳׳ה גובה הפניינים יהיה עד  8קונןות מעל קומת עמודים מפולשת{
לתפנון ולפנייה מחוז ירושליט  oקביעת שטהיט לצרכי ציבור צמצויז בתשריט! ג( קביעת הוראות
בדבר דרביט!  .1הרחבת דרכים קיימות ו/או מאושרות המצוץ בת*
שריש  .2ביטול חלק מדדו מאושרת ויצירת דרבים ללא מוצא; ד(
מחוז תל״אביג
קביעת לוה הקצאות הבולל הודאות בדנו זברות בנייה נמצוין
בתשריט; ה( קביעת הודאות בדבר איחוד וחלוקה חושה בחלק
ימרחפתכנוןמקומיתל־אביב־יפו
!
י • '.׳
מתוווט התבנית׳ גהטפמת בל חבעלימ ו( #יעת הידאות&יגר מתן
^^>#ץ&^$0
•
#
^
ר
ב
^
ז
^
^
7
;
!
׳  /חיוורי בנייח; ז( קביעת מועו לביצוע התפנית! ח( ׳קביעת הוראות
 +.׳ ינ$ןרת פזו .הודעה ,בהתאמ לטעיף  117להוק מ  # ^ # $פובו רישוטישטהיט; ט( קביעת הוראות בדבר בנייה בקירות משות״
התשב״ה־־ ,1963פרפר אישור תמית׳ הנקראת• *ת5נ*ת £ת*ו מ|*
 ,2225שינוי מט׳ ן לשנת  1983לתבוית,מפורדת » 2-211ושינויי
ז  1לשנת  1983לתפנית מפווטת מט׳ 618׳׳.
מוחב תגנון מקומי הרצליה
ואלה ..השטחיט ?!פלילים פתפנית; .גוש  ,7093חלקות הודעה בדבר הפקדת שינוי ת מ י ת מתאר מקומית
'. ,146,404*406חלקי חלקות  ;197,145גוש  ,7094חלקה - 10
נמסות מהיהוועה ,בהתאט למעין״  69לחוק התכנון והבנייה,
שטח של פ 24:דונט מדרוט לרח׳ נחלת יצחק וממערפ לוח׳
הו#7ב״ה* ,1*65-עי במשווי הוועוח המחוזית להבנה ולבנייה מחוז
חיימיומצ$ון לר&׳ תוצרת הארץ)שט^פימ״ריי״יןנהר״(.׳.
תל״אפיב ובמשרדי הוועדה המקומי לתכנון ולבניה הרצליה הופ* י
* wMfשינוי לתבניות
,ע*קדי< הוראות ׳•התפגית :שינוי י#׳קו?ןע ^«זור ת^ו 1קו שינו* תבנית׳ הנקרא־ ׳תבגיו* מגי
^ m/itומט׳.הד/
לאזור מ^ווןנ למטהר ,משרדיט ותעשייה קלה; קפיעת או*ו ני$וי מתאו מקומיות מט׳ 253א ,מס׳הד,$/
יוונות בנייה'; קביעת שטח ציפורי' פ ו ^ ו  1 #ת
י /
י /י
י ,
"•*$í
• ,
דיט עליו; יאיחוד וחלוקה של ה ד י נ ו ר ׳ י
וא׳$ה השטחיט הבלולימ ׳בשינוי התבנית; גוש  ^6334חלקות
הודעה על הפקדת התכגית פווטמ^ן בילקו!
• ;116,99; ,93 ,41 ,32 ,27 ,26 ,24 ,$2וו 121 ,״ הוצ^יח ,וחי
י "
"י'
• <3493התשמ״ח,עמ׳ .134
היובל ,פר״אילן,.
)מגדל
המחוזית
הוועדה
פמשרדי
הופקדה
התפנית האמורה
עיקרי הוראות שינוי התכנית :א( שינוי יעודי שטחיט; ,1
״ ,שלוט מאיו ,תל־אפיג(^ז־&,משוך הוועדה המקומית לתפנון מאזור מגורים א׳ לאזור מגוויס מיוחד ,שטח ציבורי פתוה ולחרחגוו
י ולפגייה תל^ביפייפד)שד׳ פן ג3זו,68 #תל^פ> ,וקל המעוניין דדביט;  .2מאזור מגוויט ב׳ לאזור מגורימ מיוחד ולשטח ציבורי
״ *ושאי ולעיין ~פה£ימימ ופקןעות *המשווע האמווימ מתוחים טתוחן  »3משטח ציבורי פתוח לאזור מגוריט מיוחד;  .4משטח רוו
לאזור מגוויט  Wfcולשטח צינווי פתומ  4משטח לויד לאזור
מגורינו מיוןזו" ולשטח ציבורי פתוח .באזוו מגוהט מיוחד יהיה
מוחפ-תננון מקומי הרגליה
מותו לבנות לפי צפיפות של  10יחיוות לוונט גטו ושטח דירה
ממוצעת  110מ״רן גובה הבנייניט יהיה עד  8קומות מעל קומת
הודעה בדבר הבנת שינוי תבנית צותאד צוקומית
עמודיפ מפולשת; ט קביעת שטחים ל*1כי ציבור כמצוין גתשדט;
והפנייה,
נמסרת׳ פזיה הוועה,יבהתאט לסעיף  77לחוק התענון
ג> קביעת הוראות בדבר דרכיט;  .1הרחבת דרכים קיימות ו/או
תל״אפיפ
תשב״ה ,1965-בי הוועדה המחוזית לתכנון ולפנייח מחוז
מאושרות כמצוין בתשריט;  .2ביטול חלק מדדו מאושרת ויצירת
החליטה על הכנת שינוי־תכנית הנקרא *תפנית מט׳ הר1576/ג׳ ,דרפימ ללא מוצא; ח קביעת לוח הקצאות הכולל הוראות ברבר
שינוי לתפניות מתאר מקומיות מס׳ הר253/א׳ ,מט׳ הר ,99/מס׳ זכויות בנייה כמצוין בתשריט; ה( קביעת הוראות בדבר איחוד וחלף
הד 309/ומט׳'428/^1״,
קח חדשה בחלק מתחום התבנית בהספמת כל הבעלימ ו> קביעת
^ נ  1 $י ^  # $־ ו^קות הוראות פופד מתן היתרי בנייה! ז( קנ^עת מועד לביצוע התכנים•
ד \
 -121,119,110 ,9$ ,93 ,41 ,32 ,27 ,26 ¡24 ,22הרצליה ,היובל ,ח( קביעת הוראות בוגר וישוט' שטחימ ש> קביעת הוראות בדבר
בנייה בקירות משותפים במצוין בתשריט.
פר״אילין.
י השינוייטי^מוצעיט! א( שינוי יעודי שטחיט!  .1מאזור מגורימ
בל המעוניין בשינוי התבנית רשאי לעיין פו בימים ובשעות
א׳ לאזור מגוריט' מיוחד ,שטח ציבורי פתוח ולהוהפת וופיט!  .2שהמשדדיט אמוריט פתוחיפ לקהל.
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבנייה ,התשכ״ה1965-
־ כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על־ידי שינוי תכנית ,וכן כל הזכאי לכר על־פי סעיף
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות.תור חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,רה׳ אחד
העם  ,9תל־אביב.
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
האמורה ,הרצליה.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון ,אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
כ״ז בתשרי התש״ן) 26באוקטובר (1989
מרדכי כהנא
יושב־ראש הוועדה המחוזית
לתכנון ולבנייה מחוז תל־אביב
מחוז הצפון

הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה צפת הופקד שי־
נוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳  ,6157שינוי לתכנית מתאר מקומית
מם׳  - 552שינוי יעוד למבני ציבור ,צפת״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :חלקי גושים ,13073
.13075
עיקרי הוראות שינוי התכנית :שינוי יעוד משטח מגורים ב׳,
מסחר ,שטח ציבורי פתוח ושבילים לאזור מבני ציבור ושביל גישה.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן הזכאי לכד על פי סעיף 100
לחוק רשאי להגיש התנגדות ,תור חודשיים מיום פרסומה של הוד־
עה זו ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,קרית הממש־
לה ,נצרת עלית ,טל׳ .06-570510
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
A
.
ת
פ
צ
האמורה ,עיריית צפת,
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה ב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא'
מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי עכו
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
מרחב תכנון מקומי צפת
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה עכו הופקד שי
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳  ,5627שינוי לתכנית מתאר מקומית
מס׳  - 849כפר הנוער חופים ,עכו״.
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,18120חלקות התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה צפת הופקד שי־
 :63,50 ,49 ,48גוש  ,18043חלקי חלקות .4,7,3,2
עיקרי הוראות שינוי התכנית :עריכת תכנית מפורטת לכפר נוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳  ,6417שינוי לתכנית מפורטת מם׳
 - 2225מערב העיר צפת״.
.הנוער ׳חופים וקביעת הנחיות לבנייה במקום.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :כמסומן בקו כחול
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
בתשריט.
שהמשרדים.האמורים פתוחים לקהל.
הרואה
אחר
תכנוני
פרט
בכל
 .כל המעוניין בקרקע ,בבניין או
עיקרי הוראות שינוי התכנית :איתור שטח לאזורי מגורים ב׳
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן הזכאי לכר על פי סעיף • 100דגי .י .
.לחוק רשאי להגיש התנגדות ,תור חודשיים מיום פרסומה של הוד
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
עה זו ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,קרית הממש
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
לה ,נצרת עלית ,טל׳ .06-570510
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרוא2
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן הזכאי לכר על פי סעיף 0
האמורה ,עיריית עכו ,עכו.
לחוק רשאי להגיש התנגדות ,תור חודשיים מיום פרסומה של הודי
בכתב
הוגשה
כן
אם
אלא
תידון
ולא
תתקבל
התנגדות לא
עה זו ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית• האמורה ,קרית הממש
היא
שעליהן
העובדות
את
המאמת
תצהיר
ובליווי
בפירוט זזנמקות
לה ,נצרת עלית ,טל׳ .06-570510
מסתמכת.
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
האמורה ,עיריית צפת ,צפת.
מרחב תכנון מקומי צפת
מקומית
מתאר
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז מסתמכת.
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבנייה ,התשכ׳'הי96$ן
מרחב תכנון מקומי נהריה
ל ה ו ד ע ה בדבר הפקדת שינויי תכניות מתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ובמשרדי •הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נהריה הופקדו
שינויי תכניות אלה:
) (1״תכנית מס׳  ,6304שינוי לתלנית מתאר מקומית מפי - 851
שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד והגדלת אחוזי הבנייה״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,18170חלקות
.128 ,127
עיקרי הוראות שינד התכנית :שינוי יעוד לאזור מגורים מיו
חד והגדלת אחוזי הבנייה.

כל חמעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשר
דים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע* בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן הזכאי לכף על פי סעיף  100לחוק
רשאי להגיש התגגדות ,תור חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,קרית הממשלה,
גצרת עלית ,טל׳ .06-570510
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
האמורה ,עיריית טבריה ,טבריה.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי כרמיאל
) (2״תכנית מס׳  ,6589שינוי לתכנית מתאר מקומית מם׳ - 851
מגורים והגדלת אחוזי בנייה ,נהריה״.
מודעה-.כרכר אישור שינויי תכניות מפורטות
חלקה
,18170
גוש
התכנית:
 ffmואלה השטחים הכלולים בשינוי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
.83
התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינויי תכניות אלה:
עיקרי הוראות שינוי התכנית :הקמת מבנה מגורים בן  4קד ) (1״תכנית מס׳  ,5817שינוי לתכנית מפורטת מם׳  3129־ אתר
הנצחה ,כרמיאל״.
מות ד 16יחידות דיור; הגדלת אחוזי בנייה ל׳*120%א 6%עבור
מחסנים.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית .גוש  ,18982חלקי
חלקות .213 ,63:,158 ,35 ,34
כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
עיקרי הוראות שינוי התכנית :יעוד השטח לאתר הנצחה;
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
האתר יכלול אלמנטים אמנותיים ,לוחות הנצחה ,משטחי גינון
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
!
ודשא.
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן הזכאי לפו על פי סעיף 100
הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
לחוק רשאי להגיש התנגדות ,תור חודשיים מיום פרסומה של הוד
 ,3572חתשמ״ח ,עמ׳ .2852
עה זו ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,קרית הממש
) (2״תכנית מס׳  ,5943ש׳^נוי לתכנית מפורטתימס׳  - 2597מסחר
לה ,נצרת עלית ,טל׳ .06-570510
בכיכר מרכזי אזרחי כרמיאל״.
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,18982חלקה
האמורה ,עיריית נהריח ,נהריה.
I
.61
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשוו בכתב
עיקרי הוראות שינוי התכנית :יעוד השטח למסחר ושטח ציבר
י בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
רי פתוח.
מסתמכת.
הודעה על הפקרת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
י מרחב תכנון מקומי טבריה
 ,3588התשמ״ח ,עמ׳ .172
י

>

,

הודעה בדבר הפוקדת תכנית מפורטת
שינויי התכניות האמורים הופקדו במשרדי הוועדה המחוזית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,מחוז הצפון ,וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז כרמיאל ,וכל המעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה טבריה הופקדה האמורים פתוחים לקהל.
תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מם׳  - 5414יעוד שטח למסחר
מרחב תכנון מקומי נצרת
טבריה״.
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גוש  ,15289חלקה  3וחלק
מחלקה .4
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
חתשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
עיקרי הוראות התכנית :יעוד השטח למסחר.

'

•י

:
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הודעות לפי ח ו ק התכנון והבנייה ,התשכ"ה1965-
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת הופקד
שינד תכנית הנקרא ״תכנית מם׳  ,5476שינוי לתכניות מפורטות
מס׳  392ומס׳  3417־ שכונת מגורים אום קוביי ,נצרת״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,16577חלקי
חלpת  ;9 ,8גוש  ,16578חלק מחלקה .12
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת אזורים לשימושים שד
ניס; קביעת הוראות פיתוח לשטחים ציבוריים פתוחים; קביעת
הודאות בנייה לייעודים שונים; התוויית דרכים וסיווגן; הסדרת
גישה וחניה לרכב והסדרת מגרשים וגבולותיהם.

האמורה ,עיריית נצרת עלית ,נצרת עלית.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי נצרת עלית
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עלית הופ*
קד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מם׳  ,5260שינוי לתכנית מפורטת
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה מס׳  - 4345שכונת בךגוריון ,נצרת עלית״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התבנית :גוש  ,16556חלקות
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וס הזכאי לכך על פי סעיף 100
לחוק רשאי להגיש התנגדות ,תור חודשיים מיום פרסומה של הוד  ,50 ,11חלקי חלקות .49 ,47 ,38 ,26 ,16
עה זו ברשומות ,למשרדי הורידה המחוזית האמורה ,קרית הממש־
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת אזורי מגורים ואו
לד ,נצרת עלית ,טל׳ .06-570510
הבינוי בהם ,אזור לבניינים ציבוריים ,שטחים ציבוריים פתוחים;
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית התוויית דרכים ומעברים להולכי־רגל ודרכים להולכי־רגל עם
כניסה לרכב וקביעת ציר החזית המסחרית.
האמורה ,נצרת.
כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא *ם  pהוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מסתמכת.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן הזכאי לכר על פי סעיף 100
מרחב תכנון מקומי נצרת עלית
לחוק רשאי להגיש התנגדות ,תור חודשיים מיום פרסומה של הוד־
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית עה זו ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,קדית הממש־
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,לה ,נצרת עלית ,טל׳ .06-570510
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ,נצרת עלית הופ־ האמורה ,עיריית נצרת עלית ,נצרת עלית.
קד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳  ,6467שינוי לתכנית מתאר
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
מקומית מם׳  3057־ שכונת האנטנות ,נצרת עלית״.
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,17732חלקות
 ,207 ,199 ,193-188 ,173 ,118-113 ,88 ,87 ,33-22חלקי חלקות
.208 ,205 ,202 ,131
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת אזורים לשימושים שו
נים; התוויית דרכים; הסדרת גישות וחניות לרכב; קביעת הוראות
פיתוח ,גבולות ,קווי בנה ואחוזי בנייה.

מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי קרית שמונה
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מתאר מקומית!ו
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית שמונה
הופקד שינוי תכנית הנקרא ״תכנית מס׳  ,6283שינוי לתכנית
מתאר מקומית מס׳  - 3651שכונת יפה־נוף ,קרית שמונה״.

כל המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש  ,13147חלק
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,וכן הזכאי לכר על פי סעיף 100
לחוק רשאי להגיש התנגדות ,תור חודשיים מיום פרסומה של הוד מחלקה .36
עה זו ברשומות ,למשרדי הוועדה .המחוזית האמורה ,קרית הממש־
עיקרי הודאות שינוי התכנית :שינוי יעוד למגורים; תכנון
לה ,נצרת עלית ,טל׳ .06-570510
ופיתוח של השטח לשכונת מגורים; התוויית דרכים ומעברים
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית וקביעת שטחים ציבוריים פתוחים.

ילקוט הפרסומים  ,3712ז׳ בוושון התש״ן5.11.1989 ,

הודעות לפי ח י ק התבנון והגנמה ,ה מ ש כ ״ ה  9 6 5 -ו

\ \ .כל יהמעוגיי!׳בקרקע^בבנייז או בכל פרט תכנונו,אהד־ הרואה
 ,״עאמונ&ע על ידי שיינוי התכנית• ,וכן הזכאי לכו על&י סעיף 100
להוק;#1י להגיש התנגדות ,תור חודשיים' מייוט פרסומה של׳ הוד*
עה׳ יזו ברשומות .,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,קרית הממעד

הצ&ון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים
הופקדו שינויי תכניות אלה:
) (1״תכנית מס׳  ,5042שינוי לתכ$ית מתאר מקומית מם׳- 1231
״
 * .׳ ' ,י י ,
מ1־עא/
ואלהיחש&חימ הכלולים ׳בבינוי התכנית; ',כמםו^ בקו כחול
בתשריט,

המתנגד ימציא העתק התנגדותו ״למשרדי הוועי1ה המקומית
האמורה ,ליריית קרית שמונה ,קרית שמונה.

עיקרי הודאות שינוי התכנית :הכנת תכנית מתאר ליישוב
בהתאם לחוק התכנון והבנייה ,התשכ״ה ,1965-וקביעת
תנאים למתן היתרי בנייה-בתחום תכנית ןו.

• '•" כל חמעוניין בשינוי התכנית דשאי לעיין •בו בימים ובשעות
לשהמשדדיט האמורים לתוהים לקהל.
ץ

י

 ,י־

י׳

.

.

י

י

> ,ץ •

< לה ,נצרת,עלית ,טל׳ .06-570510

1

1

15

1

התנגדי לא תתקבל ולא תידון אלא ,אם כן• הגג^ה בצתב ׳) (2״תכנית מם׳  ,6070שינוי לתכנית מתאו;[מקומית מס; -1355
״בפוווטהנמקות^ובליווי תצהיר המאמת את העוברות -שעליהן היא"
 .חלוקת מגרשים לבנייה ,עין מאהל- /
י מסתמכת.
י י

 , , ,״ ״.-
מרח 3תכנו 1עק1מייקרית-ש3ן^,7.

ואלה השטחיס״הכלולימ בשינויי התכנית :גוש  ,16935חלקה

ז

4

?י ׳

־׳'׳׳'';1

י

;

~י

י""

״עיקרי הודאות-שינוי התכנית :קביעת >הלוק|ת שטחיס *מחדש
י  <, :י
למגרשי ״בנייה ,רשת׳לבישים ודרכים;

" י מויעה נדבר הפקדת׳שינוי ת ? ^  ^ ^ 1נ ״

נמסרת כזה הודעה ,בהתאם ,למעיף' 89לחוק התכ5וו והבנייה,
'׳'חתשכ״ה־965׳ ,1כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ול3נייה~ימחוז ) (3י ״תכנית" מם׳  ,6587שינוי לתכנית מתאר מקומית'מם׳ - 323
הצפון׳ ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קוית־שטונה
הרחבת שכונת מגורים״.
\׳הו*5קר שינוי תכנית הנקרא *תכנית נצר  ,«492שינוי לתכנית מטר
X1חלקות
־ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גוש ,174
^
רטת מס׳  * 4604שטונתדהוויוויט ,,קו^שמווד^ .י, .
י

.32 ,29 ,27 ,24 ,17-14 ,12.,10 ,9

ואלה המטחים ה&לוליט בשינוי;הוי!^ גושי ^ ^ : ,

\ עי^רי הודאות שינוי^התכנית :האזנת,שכונת מגורים -
מחלקדל #גוש 1 ;13184זלק<יהלקו<'^*^-,3ו^¥ולהלקי
י ׳ "•התוויית ידרבימ חדשות ,קג^ת^שטת־למנוי״ןדבול וקהיעת
* י י ־ ־ ״
־
חלקות .4,2,1
י־\־ ׳שטחים ציבוריים פתוחימ.
ז

עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת אזורים לש#שיט שר׳
ניס; התוויית ודכימ הסדרת גישות וחניות לרכ ;$קו!1יעמי,הוואות
פיתוח ובנייה; הסדרת מגרשי מגורים וגבולותיהם ,קווי בניין-ואהוזי
גניוה.

כל המעוניין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים ׳.פתוחים לקהל. .

פליהמעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרע תכנוניילאחר הרואה
־ כל־המעוניין בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימיט ובשעות  .עצמגנפגע על ידי שינויי התכניות ,וכן .כל וקנאי לכו על פי סעיף
 00ו לחו<^ רשאי להגיש התנגדות ,תוו חודשיים מיום <&#4ה של
״
שהמשרדיטהאמודימ'פת1ח?טלקהל.
; י ׳^ל המעוגייו ?קךקע ,בבניין או בטל פרט<ת^י אהו הרואה הודעה^בושומו<למשרדי הוועדון המחוזית.האמונה׳"]^ ,הממ
 .עצמהנ&עעל ידי שינוי התכנית ,יוטן הזעאי׳לבו *ל מי* ,עיף<© 10שלה ,נצרת עלית ,טל׳  . .06/570510י י ׳ ׳ " י׳
לחוק רשאי להגיש התנגדות ,תוו הודשיים מיוט ו&ןממז הורי
המתנגד ימציא העתק התנגדותה למשרדי הוועדה המקומית
עה וו ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמונה ,קרית הממשל ,האמורה;-ירח; כרמל  ,20/5נצחדעלית .י י יי יי
י

;

י

}1

לה •,נצרת עלית ,טל׳ .66-570510

, .המתנגד ימציא העתק• התנגדותו למשרדי הוועדה •.המקומית
האמורה ,עיריית קרית שמונה ,קרית שמונה.

התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא^.אט.ס הוגשה' בכתב
בפירוט הנמקות ובליוו? תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
־',׳ ׳
יי י *
מסתמכת.

התנגדות לאיוןתקבל ולא,תידון אלא אט כן הוגשה בכתב
:נפידו?ז הנמקות וכליווי תצהיר המאמת את העובדות ׳שעליהן היא

מרחב תכנון יפ)קומי מבוא העמקים
י הודעה־יבדבו* הפהן^ת ׳ שמו*ף'

ףי

צורמות,

^ נמסךת כזה הודעה ,בהתאם לסעיף 89 .לחוק התכנון והבנייה,
מרחב ת&נון מקומי מבואי העמקיט
הת^ה ,1963-כי ב&ק^יי ועזז5ך11זע^* ־־ל^ 1%01לגג״יוז מחוז
דווידעה בדבר הפקדת שינויי תבניות י מתאר מקומית! הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית"ל״תכנו״ז ולכנייח'מ3ו'11העמקים
י י ־ י י
• נמסרת• ביזה הודעה ,בהתאט למעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,,הופקדו שינויי תכניות אלה , :י י ׳
ה*1שט״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ) (1״תכנית מס׳  ,6037שינוי לתכנית מפורטת קם׳ - 4339 ,מגדל
;

י

1

ילקוט הפרסומינז  % ,?712נחשון 1ןתש״ן< *.11.1989

313

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבנייה ,התשכ׳'וז965-ו
ידעמקי. .׳

ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גושים ,17439
.17440
עיקרי י הוראות שינוי התכנית :חלוקת מגרשים לתעשייה
 ,.ולמלאכה והתוויית דרכים.
) (2״תכנית מסי  ,6539שינוי לתכניות תרש״צ מס׳  1/14/2ומם׳
 - 1/14/1הסדרת שימושי קרקע ,יקנעם״.
ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גושים ,11092
.11098 ,11097 ,11094 ,11093
עיקרי הודאות שינוי.התכנית :הסדרת שימושי קרקע.
כל המעמיין בשינויי התכניות רשאי לעיין בהם בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעונה בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחד הרואה
עצמו נפגע על ידי שינרי התכניות ,וכן כל הזכאי לכר על פי סעיף
 100לחוקן רשאי <הגיש.התנגדות ,תוך חודשיים מיום פרסומה של
הורעה זן צרשי^ות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,קרית ממש
לה ,נצרת עלית ,טלי .06/570510

האמורה מירון.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי יזרעאלים
הודעה כדבר אישור תכנית ממורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳
 - 3772צפון מזרח מגדל העמק״.
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :חלקי גושים ,17451 ,17450
.16886
עיקרי הוראות שינוי התכנית :קביעת יעודים חדשים לשטח
למגורים ,לדרכים חדשות ,לשטח ציבורי פתוח ולמוסדות ציבור.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ,2645
התש״ם ,עמ׳ .2105

התכנית האמורה הופקדה במשרדי הוועדה המחוזית מחוז הצי ־
פון ,וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה יזדעאלים ,וכל
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית המעונה רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתו
האמורה ,דחי כרמל  ,20/5נצרת עלית.
חים לקהל.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מסתמכת,
הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות
מרחב תכנון מקומי מרום הגליל
הודעה בדבר הפקדת שינוי תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה־ ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בקעת בית שאן
הופקדו תכניות מפורטות אלה:

נ^םו־ת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
התשכ״ה ,1$65-כי במשרדי המערה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז ) (1״תכנית מפורטת מס׳  5933־ כביש מעלה מירב״.
הצ^ן וגמשח!?.הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מרום הגליל
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :כמםומן בקו כחול בתשריט.
 - , i B m a t f i e i m i i a k M m w H i . 5 7 2 7שינוי לתכנית מפו
עיקרי הוראות התכנית :יעוד השטחים המסומנים בתכנית
רטת מסי  -;1566מרכז אזורי מרום הגליל״.
לרדד וסלילת כביש.
'ואלה השמחים הכלולים בשינוי התכנית :חלקי גושים ,13677
) (2״תכנית מפורטת מס׳  - 6065קיבוץ טירת צבי״:
.14453 ,13679 ,13678
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :גושים ,23052 ,23059
עיקרי הוראות שינד התכנית :הקצאת שטחים לשירותי מנהל,
.23054
תרבות ומורשי לתעשייה ומלאכה עבור המועצה האזורית מרוט
עיקרי הוראות התכנית :תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ טירת״
הגליל.
צבי ,קביעת אזורים לשימושים שונים ,התוויית רשת דרכים
כל המעונה' בשינוי התכנית רשאי לעיין בו בימיט ובשעות
וקביעת הוראות בנייה.
שהמשרדים האמוריט פתוחים לקהל.
) (3הנקראת :״תכנית מפורטת מם׳  6475־ פארק גני חוגה בקעת
בית־שאך.
כל מהעונה מרקע ,בבנה או בכל פרט תכנוני אחר הרואה
עצמו נפגע על ידי שינוי התכנית ,ותיכל הזכאי לכר על פי סעיף
ואלה השטחים הכלולים בתכניתו כמםומן בקו כחול בתשריט.
 100להוק< רשאי להגיש־חתנגדות ,תוך חודשיים מיום פרסומה של
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד מקרקע חקלאית לפארק
הודעה זו .ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,קרית הממ
גני חוגה ,שירותי דרו ,אחסנה ,שירותי מסחר ושיווק; קביעת
שלה,. ,נצרת?,עלית *,טל׳ .06/570510
הודאות פיתוח ,התוויית דרכים ,ניקוי וטיהור של נחל חרוך
ושיקומו.
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
314
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^,30₪90₪8₪
הודאות לפי ח ו ק ה ^ נ ו ן

/׳

מרחב תכנון,מקומי הגליל המימי

 .כל המעוניין בתכניות רשאי לעיין בהן בימים ובשעות י שהיי
משדרים האמורים פתוחים לקהל.
»ipb*n
«<הודעה &ד*ר הפקדת תננית *אר
י  ,כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני,אחר הרואה •
,נמסרת מה הודעה ,בהתאם לםעץן*  89לחוק התממ והבנייה,
•עצמו נפגע על ידי התכניות ,וכן כל הזכאי לכו על פי׳ סעיף 106
להוק^דשאי להגיש התנגדות ,תוך!ווושייט מיוט פוטומה של הוד התשכ״ה ,1$6$-בי במשדרי הוועדה המו%ז/לתמוןילננייהמחוז
עה ברשומות ,למדווי הוועדה המחוזית האמוו^ ,קריו< הממשלה ,ה*פון ובמשווי הוועדה-המקומית לומונון ולבנייה ו  %ל המרמי
הופקדה תקנית הנקראת ״תמית מתאר .מקוטיתי׳מםן - :6267 ,דיר• '.
 .׳ .
י ,נצרת עלית ,טל׳ .06/570510
׳
־ ' ׳
 .־  r׳ ׳  v׳'.׳י
•
י
.י
י
הנא צפונית״.
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
ואלה השטחים הכלולים גתכניתן׳בטסומן בקו׳כחול בתשריט.
האמורה.
י התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אט כן הוגשה,ככתב
עיקרי הוראות התכנית :שינויייעוד משטח וימלאי'לשטחיט
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מיועדים למגורים ,לבנוני ציבור ,לשטח ציבורי פתוח והרחבת דר•
י ׳ ׳*
'
 .מסתננת•
;? ., ,׳.
.
 ,־.
י ׳^•׳ «>!•.ביט קיימות׳
י

1

1

<

J

י

ן

י

בל המעונייז בתכניו׳ ^שאייל^ין^הי^י^ ?ב^ו^^וממזד י
\»*v־ftv־f!i5><^/
פתוחים׳לקהל .tmflWNM״

 י ׳ ; _ ׳  :׳ ׳ י ״מוהב תכנון^ מקומי מנל״ל המזוחי .׳  ,׳־אוזיןעזל»דןו* א י ^ י י מ ^ נ ^ ^ ! ן ו ^ ^ * ' יי
• יכל ו^וניין ב^ןע r*6 ,או ^ S ^ t t f ' i ^ S W
&4׳י'נ#טות מה הודעה3 ,התאט'ל6עיף 117לחו^ הת!3נון^נייה ,י
! w
 .עצמו נפגע על ידי ׳התבנית ,וכן בל Hteto־|ijU#
־ן||־נשפ״ח־ ,1965בדבר איש|י תכנית הנקראת ״תכנית מנווטת ממי׳
לחוק ,רשאי להגיש התנגדות ,תוך חודשיים ^ומ ^1מה <#ד,ו4
י -4159׳ מרכז׳תעשיות אלון'התבור״.
עה ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית ^ורד^קרית ^מק1לד ,י
הלקויו׳
חלקי
,17266
גוש
בתכנית:
ואלה השטהיט הכלוליט
«
; ז
נצרת עלית ,טל׳ .06/570510
י .28,15-11
המתנגן ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
.׳;•עיקרי הודאות היןיבנית :קביעת ו ו ו גישה לאזור המעשייה
'",־יי '' ' ,
האמונה pfoh ,העירוני ,עכו.
־ _־ ;  .י *
והטרדת צומת הבניטח .י
t״ ״,,וי ?.׳?־ ,״ ־ t״׳
,
* .
:
התנגדות לא תתקבל ולא; תידון •אלא אם * pווגקה בבתב
הודעה על הפקד^וותכנית |ורסמו? 1יל #הט^מי! ;32$
ביירוט׳ הנמקות ובליוויתצהיר המאמת •את העובדות שעליהן היא
• י-
״ י יי•
י
 ' ,י התשמ״ה ,עמ׳ .3240
 '•:^\f/\^1:fי
> ^ ,י ^ י
; י ״י• ׳התנגית־האמורה הופקדה במשרדי ה1ועוה המהוזית״מו#ו ה^ מסתמכת.
פון ,וכן במשרדי ד׳מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי',טבריה,
י * < <״
ן ן ^ ן  ^pjgן ן ^ V j j ^ j f
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימיט ובשעות שהמשדדיט האמורימ
פתוחיט לקהל.
הודעה בדגר הפקדת שינוי ת מ י ת ^ ו י ^ מ י ת
:

ז

1

,

1

י1

;

,

,

ז

1

;
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 ,מרחב תכגוו מקומי הגליל המזרחי
'" 1הודעה׳.גד&ר אישוו* שינויי תמנלת מפורטת
נמסרת מה ץןודעה ,בתאט לסעיף ׳ 117לחוק התבנון והבנייה,
 ,התשב״ה~ ,1965בוצר *אישור שינוי,תכנית הנקרא ״תכנית מם׳
י  ,6148שינוי תכנית מפורטת מס׳  - 2311קריה חסידית ,הצור״.
 , ^ 4ואלה השטחים הכלולים בשינוי התכנית :גושים ,13841
ק||.13846 ,13844 ,1384
עיקרי הוראות שינוי התכנית :חלוקת מגרשים לשטחי מגרריפ ,דרכים חדשות לשטח ציבורי פתוח ולמוסדות ציבור.
 ..הודעה על ה6קדת שינוי התכנית,פורסמה בילקוט'חטדםומיפ
 ,3575התשמ״ח ,עמ׳ .2991
לשינוי התכגית האמורה הןטקד במשרדי הוועדה המחוזית מחוז
׳ וממ&ון ,ןבן" במדווי הוועדה המקומית לו/מון ולבנייה הגליל המזד
חי ,טבריה .,וכל המעוניץ דשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשר־
דיס האמורים פתוחים לקהל.
יW>$

־ ילקוס ה א ו מ י ם  ,3712ז׳ גחשמ

חתש״ן5.11.1989 ,

י

נמסרת בזה הודעה ,בהתאט לסעיף  89לחוק «1בנון והבנייד ,״
התשכ״ה^ ,1965כי במשרדי הוועדה המחוזיתילתממ זלגנייה טחו!
הצפון ובמשרדי הוועדה המימית י לתמון ׳ולבנייה חןנליל המרכזי
הופקר שינוי תבנית הנקרא ״תמית מם׳ *¿5486/ק#וי .לתבנית
 tqfa.fy^fa»*kי
׳מתאר !קומית מס׳ tb/iom
י • י  ; .׳ • * ' .י־
מגדשיס ,אבו סנאן״.
ואלה השטחים חבלוליט בשינוי התכנית :גוש & if878חלקות •
״ ' ״ ׳ ׳ " ׳ י־ץיייייי :,׳.
י י
.9/59-7/59
השטה ^וחס
עיקרי הוראות שינוי התכנית?שיגר,
וחלוקת השטח למגרשי' בנייה למ*וו&;׳ (.׳*־*ני  piirxל י * ׳ ׳ '  .־-׳ י
כל המעונה בשינוי התכניו! ,רשאי ללון ^בימ^״משעות
יי? i &'/r,?:׳ * :,־
שהמשרדים האמוריט טתוחיםי לקהלי .׳ TJ
 * t y w i n h M Mהרואה *
עצמו נפגע על ידי שינוי התבנית ,יכ $כל הז©»יל^^%י סעיף ־
 100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות ,תור־חודשייט מיוג 1פר»ו^של •
הודעה ברשוטות ,למשרדי הוועדה,המחוזית הא^ך*קרית׳המ^•
;

5

;

,

;

;

הודעות לפי ח ו ק התכנון והבנייה,
התשכ״ה965-ו

הודעה על הפקדת שינוי התכנית פורסמה בילקוט הפרםומימ
 ,3507התשמ״ח ,עמ׳ .373

שינוי התכנית האמור הופקד במשרדי הוועדה המחוזית מחוז
לה ,נצרת עלית ,טל׳ .06/570510
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית הצפון ,וכן במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המר
כזי עכו ,וכל המעוניין רשאי לעיין בו בימים ובשעות שהמשרדים
האמורה ,השוק העירוני ,עכו.
פתוחים לקהל.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה נכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון
מסתמכת.
הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת
מרחב •תכנון מקומי הגליל המרכזי
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה,
הודעה׳ בדבר הפקדת תכנית ממורטת
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון והבנייה ,הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל העליון
התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת מס׳  - 6050שירותי דרך
הצפון ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המרכזי ותיירות ,נאות מרדכי-סאסא״.
הופקדה תכנית הנקראת ״תכנית מפורטת  - 6559שינוי יעוד
ואלה השטחים הכלולים בתכנית :חלקי גושים .13506 ,13159
למבני' שירות ודרך  -עבלין״.
עיקרי הוראות התכנית :תיחום שטח הפיתוח לשירותי דרך,
.1
מחלקה
חלק
,12198
גוש
בתכנית:
ואלה השטחים הכלולים
תחנת דלק וחורשת נופש פעיל; קביעת יעודי שטחים ואזורים^,
• y
עיקרי הוראות התכנית :שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מבני קביעת הוראות פיתוח.
שירות ,שטח פרטי פתוח ודרו.
כל המעוניין בתכנית רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרי^
שהמשר־
ובשעות
בימים
בה
לעיין
כל המעוניין בתכנית רשאי
דים האמורים פתוחים לקהל.
דים האמורים פתוחים לקהל.
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הדואה
כל המעוניין בקרקע ,בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100
עצמו נפגע על ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי להגיש התנגדות ,תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד־
לחוק• ,רשאי להגיש התנגדות ,תוך חודשיים מיום פרסומה של הוד עה ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,קרית הממשלה,
עה ברשומות ,למשרדי הוועדה המחוזית האמורה ,קרית הממשלה ,נצרת עלית ,טל׳ .06/570510
נצרת עלית ,טל׳ .06/570510
המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית
.המתנגד ימציא העתק התנגדותו למשרדי הוועדה המקומית האמורה ,קרית שמונה.
האמורה,׳• השוק העירוני ,עכו.
התנגדות לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
התנגדות ־לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא
בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מסתמכת.
כ״ג בתשרי התש״ן) 24באוקטובר (1989
• ¡ מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי
עמרם קלעג׳י
הודעה ,בלבד אישור שינוי תכנית מפורטת
יושב־ראש הוועדה המחוזית
והבנייה,
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117להוק התכנון
לתכנון ולבנייה מחוז הצפון
מס׳
״תכנית
התשכ״ה ,1965-בדבר אישור שינוי תכנית הנקרא
י "">.-••¿' •''..'.־• S;::" , ''':••<-
י
י : -". ••-•'-יי:.־• •• -.״
 *•'::י" •' .י .יי
 ,5549שינוי לתכניות מפורטות מס׳  2060ומס׳  - 3303חלוקת
הודעות בתי המשפט
מגרשים בתרשיחא״.
ואלה .השטחים הכלולים בשינוי התפנית; גוש  ,18375חלק
בית ה מ ש פ ט המחוזי בנצרת
מחלקה  ;12גוש  ,18377חלקה  ;7גוש  ,18386חלקות ;26-24,11-1
חלקי חלקות  ;23 ,21 ,20 ,14-12גוש  ,18387חלקות  ,10,9,7,5^1הודעות בדבר קיום צוואות או ירושות או למינוי
מנהלי עזבון
 ,27חלקי חלקות ;30 ,28 ,11,8 ,6.גוש  ,18404חלקי חלקות ,15
 ;26גוש  ,18405חלקה . ,1חלק מחלקה  + 11שטח בנוי  -תרשיחא.
מתפרסמת בזה הודעה ,כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו
:

עיקרי; הוראות שינוי התכנית :חלוקת מגרשים בהתאם למצב
הקיים בשטח.
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:

לבית המשפט בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה או למינוי
מנהל עזבון.

ילקוט הפרסומים  ,3712ז׳ בחשון וזתש״ן5.11.1989 ,

נ י ת ה מ ש פ ט המחוזי בנצרת
מם׳ מזיק » 0המנוח

הודעות )המשך(
תאריו
^

התיק שט המנוח

הפטירה

תאריו
הפטירה  09המבקש

שפ המבקש

זהר דוד
 16.11.86זהר חיה
טםלר חנה
 23.11.88איש שלום יונינה
קורים זלמן
 21.8.89קוריס סימה
כאקאקט מפסי
 9.11.84מדיון אלברטה־
באקאקט קלייד
 8.3.78רנולדם
אוטינקרו משה
 28.3.88אופינקרו הדמן
עמצ׳יטלבםקי פרומה  21.3.89יתופ שלוט
לסקובםקי םמואל  11.4.84 .נתניאל ונתן לאפ
מוסמן זליג
 14.4.87שאול מוח
מזומן אסתר
 24.8.87מזומן יצחק
נירגז לולו
 20.8.89גדעון נחום
נידגז מיכאל
 16.12.88גדעון גחום
גרייב נור יוסף
 4.11.87חישיבון אסמא
דפגי עפרה
 13.3.88גזית גדי
סבאג שרה
 4.1.86סבאג אברהם
מזאוי עדלח
 1.5.74מזאר שפיק
שואווי מסעודה
 25.1.84יחיא רוני
וירד צבי
 29.8.89וידר יצחק
קלרה אסתר
 11.12.87יצחק ורד
גפן אברהם)חיים(
 24.7.79טובה רום)אדלמן(
גפן פנינה
 21.11.84טובה רום)אדלמן(
עמיקם יצחק
 13.8.89פדוידנגרג יואל
יאמין האלו
 1.2.87יאמין גברי
יאמין ויטוריו
 14.3.79יאמין גברי
אבירס יוסף)חייט(
 11.8.89אבירם רות
נגידאת קאטט
 2.3.84נגידאת מחמוד
שמילוביץ שמואל
 18.8.89שמילוביץ חנה
רניננ אברהט
 6.4.86נועה פרםלון
אשמח אהמד
 29.3.72אשמוז רשיד
חביבאללה מחמוד
 3.2.86חביבאללה ח׳אלד
שרט שושנה
 2.9.79שרפ יצחק
אבו חטום נביהה
 1.1.69אבו חטום םעיד
•ח׳טיב נימד
 12.2.66היטיב פואד
אבו תנהא םלימאן
 1.2.75אבו תנהא פאטמה
שקור אחמד
 1.1.1900שקור עליה
אבו אסעד מחמור שחארה 1.11.82אבו אסעד מרואן
 6.9.89קספו-חנח
קםפו מרדל
 27.5.89הנרלר משה
הנדלר חיה רוחלח
 21.7.89גן צבי ישראל
בזי צבי טובה
 4.8.89ופטל יצחק
זפטל שיינדלה
 27.3.89קםטיאל סלומון
מור יוסף שמעיה
 31.8.89עמיר ברווידה
עמר אסתר
$£וט חמרסומיש  ,3712ז׳ גחשון חתש״ן5.11.1989 ,

ירושות
 505/89עמר סימון
 510/89ווינדלד מיטה
 512/89םלימאן נעים
 513/89אגו אלעםל עזיז
 514/89גרינבאום אלכסנדר
 516/89עיאדה נמר
 517/89פיידשטיין גרמן

 15,3.88עמיו ברווידה
 24.8.89הידר עטרה
 5.9.89סלימן מוחמר
 1.1.89אבו אלעםל אםכנדר
 13.9.89גריננאום זהבה
 1.1.52עידה רימה
 1.3.89פיידשטיין ברברה
מנח& בףדוד .רשמ

הודעות בתי הדי! הימיים
ב י ת הדין ה ר מ י האזורי ב א ש ד ו ד
הודעות
להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים להלן,
בקשות למתן צווי ירושה:
;

תיק /627התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח שרעבי ישעיהו ,שנפטר ביבנה ביש ד
בטנת התשמ״ט),(12.12.1988
המבקשים :בניו ובנותיו.
תיק /4378התשמ״ש
בעניין ירושת המנוח מצקין דמון ,שנפטר בהרצליה ביום י״ג
בתמוז התשמ״ז),(10.7.1987
המבקשות :אשתו ובנותיו.
 תיק /4475התשמ״טבעניין ירושת המנוחה אלה פרג׳ גלית ,שנפטרה באשדוד ביש
יי באייר חתשמ״ט),(15.5.1989
המבקשים :אביה ואמה.
תיק /4490התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח בדאונשטיין אברהם ,שנפטר באשדוד
ביום י״ג כאב התשמ״ט),(14;8.1989
המבקשים :בנו ובתו.
תיק /4493התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח קופד אהה ,שנפטר באשדוד ביום :ל׳
בניסן חתשמ״ט),(3.5.1989
המבקשים :אשתו ,בתו ובניו.
תיק /4498התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח ציפליק נחום ,שנפטר ברחובות ביום כ״ו
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תיק /4556התשמ״ט
*
בעניין ירושת המנוח בירודקר אפרים ,שנפטר ברחובות ביום
כ״ט באב התשמ״ט ),(30.8.1989
המבקשים :אשתו ובתו.

ב י ת הדין הרבני האזורי באשדוד
הודעות )המשך(
באב התשמ״ט),(27.8.1989
המבקשים :בנו ובתו.

תיק /4558התשמ^>
בעניין ירושת המנוח בונאבידה ויטה ,שנפטר בירושלים ביום
כ״ו באייר התשמ״ט ),(31.5.1989
המבקשים :אשתו ובניו.
נםיפ אדרי ,מזכיר ראשי

תיק /4498התשמ״ט
בעניין ירושת המנוחה ציפליק רחל ,שנפטרה בגדרה ביום כ״ב
באדר ב׳ התשמ״ד ). ,(25.3.1984
| המבקשים :בנה ובתה.

ב י ת הדין הרבני האזורי באשקלון

תיק /4502התשמ״ט

הודעה

בעניין ירושת המנוח חזוט אליהו ,שנפטר באשדוד ביום כ״י
־ ' ׳
״
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו•

ב ת מ י ז

ה ת ש 8

7

ט )1989

להווי ידוע כי הוגשה לבית הדין ,בתיק המפורט להלן ,בקשה
למתן צו ירושה:

(29

תיק /5639התש״ן
תיק /4516התשמ ט
,

,
באב התשמ״ט ),(17.8.1989
ב ע נ

ז

ח

ש

ת

ש ר א ל

ה מ נ י ח ו נ ר

׳

ש נ פ ט ר

 3ג ד ר ה

ב ו ם

בעניין ירושת המנוחה סולטן סולטנה ,שנפטרה ביום כ״ז
£
בסיון התשמ״ח ),(12.6.1988
המבקשים :בתה ובניה.
נסים אדרי ,מזכיר ראשי

ט ז

המבקשים :הוריו.
תיק /4520התשמ״ט

ה ו ד ע ה לפי ח ו ק הצהרות מלות,
ר*יזע1ל ת-־«107

בעניין ירושת המנוח גואטה דני ,שנפטר בפורת
בניסן הת?זמ״ט ),(2.5.1989

,,

הבית המשפט המחוזי בירושלים

המבקשים :אשתו ובנו.
תיק /4529התשמ״ט
י
בעניין ירושת המנוח פפםימדוב ויםריוי׳
ביום כ״ח בתשרי התשמ״ט ),(9.10.1989
המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו•
ש נ פ ט

ב ר ח ו ב ו ת

תיק /4534התשמ״ט
בעניין ירושת המנוח מודגראשוילי שלום ,שנפטר בפתח־תקוה
,

ב י ן ם

ט ׳

ב א ל ן ל

ה ת ש מ ״ ח

המבקשים :אשתו ,בניו ובנותיו.

תיק הצהרות מוות 64/89
בעניין :חוק הצהרות מוות ,התשל״ח,1978-
ובעניין :הצהרת מותם של נספי שנות השואה המפורטים
להלן,
המבקשת :חוה בהירי ,רח׳ מוהליבר  ,29ראשון לציון ,ע״י ב״כ
עו״ד חנה ברק ,רח׳ הרצל  ,71ראשון לציון .75267
הודעת

להווי ידוע ,כי המבקשת פנתה אל בית המשפט המחוזי בירו
שלים בבקשה להצהיר על מותם של נםפי השואה המפורטים להלן,
שנעלמו ומשערים שהם מתו.

וזה תיאורם של הנספים לפי הצהרת המבקשת:
תיק /4535התשמ״
התאריך הידוע לאתרוג
שם הנעדר,
מקום מגורים שבו נראה שהנעדר היה
מקום ותאריו
 .בחיים והמקום שבו נמצא אז
ידוע אחרון
לידה
:
מלריטה ,פולין  ,1942מלריטה ,פולין
(1דוד קורנבוים
)בן גרשון קורנבוים(
תיק /4553התשמ״ט
ט

מהאלן
י״ג באב התשמ״ט),(14.8.1989
ב ן ג נ י י ן

י ר ו ש ת ה מ נ ו ח

א ב ר ה ם ׳ ש נ פ ט ר ך פ ת ח

המבקשים :אשתו ובנו.

ת ק ו ה ב י ן ם

;

.

בעניין ירושת המנוחה פפיםמדוב חוה ,שנפטרה באשדוד ביום
ג׳ באב התשמ״ט ),(4.8.1989
המבקשים :בעלה ובניה.
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 (2שרה קורנבוים
)בת גרשון קורנבוים(

מלריטה ,פולין  ,1942מלריטה ,פולין

 (3רבקה קורנבוים

מלריטה ,פולין  ,1942מלריטה ,פולין
זתש״ן% 1.1989 ,
ילקוט הפרסומים  ,3712ז׳ בחשון התש

•

ראשון לנושיו! הבלתי מובטחים -של •אורן•׳ בסנה <,ולל של
 1,500,000שקלים הרשים.

• י ל ה ו ד ע ה ל פ י  .ח ו ק הצהרות נזוות . ,י '
 .התעול"ח. 1978-
י
א ־
J

 ,התאריך הידוע לאחרוגה

שם הנעדר,
 .מקום ותאריך

מקום מגורים

שבו נראה שהנעדר היה

ידוע אחרון

בחיים והמקום שבו נמצא אז

א׳ בחשון התש״ן) 30באוקטובר (1989
צו כינוס נכסים והכרזת משיטת ת ל
לפי,פקודת פשיטת הרגל ]נוסח חדש[ ,התש*ם1980-

)בת גרשון קורנבוים(
מלריטה ,פולין
י  (4משה ליפשיץ
)בן חיה חיקה ליפשיץ:
warp:

',5צירל ליפשיץ

י

י

״;

י

( " מ ל ד י ט ה  ,פולין
)בת חיה חיקוד-ליי׳
•
פשיץ•
קורנבוים(
 (6יוכבד ליפשיץ
) :בת חיה ליפשיץ־
-קורנבוים(

מלויטה ,פולין

שט החייב ,תיאורו ומענו; דהן דניאלה ,ורז  ,71697454עו״ס חינו
 ,,1942מלויטה ,פולין
כית ,סמטת סלעית  ,487/3אילת.
בבית המשפט המחוזי של :באר־שביע ,ת״א .453/89
\ | .
תאריו הגשת הבקשה; י״ט בסיון התשמ״ט ).(22.6,1989
\1942מלריטה .tb9f',׳ בקשת חייב או נושה :בקשת חייב,
תאריד צו כינוס נכסים והכחת פשיטת רגל :י״ג בתשרי התשץ
).(12.10.1989
תאריו האספה הראשונה :ד׳ בטבת התש״ן) ,(1.1.1990שעה ,11.30
משרד הכונס הרשמי ,מגדל  ,7קומה ג /שד׳ הנשיאים  ,11באו
 ,1942מלריטה ',פולין
1

נ״ה׳גן/שרייהתשמ״ט) 24באוקטובר (1989

מלריטה ,פולין 9'42ז,מלריטה,׳פ5לין
•itgkוליפשיץ
'.ן«ה*<1־^יקה ליפשיץ*
%

י.

וכן צאצאים נוספים של הנספים גרשון קוונבוים וחיה חיקה ליפי
שיץ־קורנבויס ,אם היו להם כאלה.
התעסקותם :לא ידועה.

הודעה מ א ח האפוטרופוס הכללי
הודעה על ׳כוונה להגיש בקשה לצתן צו ניהול

;

מקום מגוריהם הרגיל :מלריטה ,פולניה.,.

. .

?ז׳»דשניר
סגן המנט הרשמי

לפי תקנות האפוטרופוס הכללי)סדרי דין וביצוע( ,התשל״ח1978-

בהתאט לתקנה  4לתקנות האפוטרופוס הכללי <םררי דין ובי
אזרחותם :פולנית.
צוע(־ ,התשל״ה ,197&-ניתנת בזה הודעה כי בכוונת האפוטרופוס
השמות והכתובות של־ בני מש&הת:#הקוו^ כיותר'ביותו :י הטללי להגיש לכות.המשפט בקשה לתת לו צו ניהול ביחס לנכסים
׳ הרשומים להלן .על כל אדם הרוצה להתנגד למתן הצו להגיש
בוידנה םמט ,רח׳'הברון חירש  ,5ראשון לציון)בת דוד(.
לאפוטרופוס הכלל ,דרו הנשיאים  ,11מגדל  ,7באר שבע ,כתב
י סימנים אחרים :אין• • .
התנגדות בשני עותקים הנתמו בתצהיר ומפרט את נושא התנגדותו
י כל מי שיש לו ידיעות על נםפי -שנות השואה מתבקש בזה ונימוקיו ,תור שבועיים מיום פרפום הודעה זו.
להמציאן בכתב לבית המשפט ,וכל מי שיש לו התנגדות למתן הצו
המ־כוקש ,עליו להמציא את כתב התנגדותו לבית המשפט תור  30נכסי נעדרים שזהומפ ידועה:
ימים מיום פרסום הודעה' זו ,שאם לא כ 1יתן בית המשפט צו כטוב
שפ המוריש
שס הנעדר
בעיניו .י
זלאל עבדול לטיף סלימן.
 .1בנדק רחל
יטה הפט ,רשמת
י
נכםי יורשיפ בלתי ידועים:
הודעוה מאח ה מ נ ט חדעומי
תאריך צו הצו ניתן י
:

1המש&ט המחוזי בתל־אביב־יפו

שם המוריש

הירושה

ננית המשפט ב• תיק מסי
1

 /י

עז׳ 266/88

ת״א  2051/87זלאל עבדול לטיף םלימן  5.6.1989באר־שבע
בעניין :אורן מבנים פיתוח והשקעות בע״מ )לשעבר בפירוק צאצא האחות אמילי שמאס בן ,שם לא ידוע ,יורש נעדר.
צאצאי האח לווטו עבדול לטיף  2בנים ,שמות לא ידועים ,נעדרים.
זמני ובכינוס נכפים( ,מס׳ חברה 2״032282־)52להלן :״אורן״(,
צאצאי האח יוסף אליהו  5ילדים שמות לא ידועים ,נעדרים.
ע״י ערד ישראל קנטור ,המפרק הזמני וכונס הנכסים של אורן י
על 81י המרצה  6610/89ועל פי יפוי כוח מאורן בשליטתה החדשה .כ״ד בתשרי התש״ן) 23באוקטובר (1989
הודעה על כוונה להכריז דיבידנד ראשון
׳ניתנת בזח הודעה על כוונת המפרק לחלק דיבידנד ביניים
ילקוט הפרםומים  ,3712ז׳ בחשון התש״ן5.11.1989 ,

 ,ש׳.אנקור־שניד
סגן ׳'האפוטרופוס הכללי
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן
אי.בי.םי מחשבים בע״מ
ניתנת מה תודעה ,שאםפת נושים של החברה הנ״ל תתקיים
ביום  5בינואר  1990בשעה  10.00במשרדו של רו״ח ד׳ מאור ,רח׳
מסילת ישרים  ,10ירושלים ,לצורר קבלת החלטה לפי סעיף 325
לפקודת החברות )נוסח חדשו ,התשמ״ג.1983-
מ׳ בקאל ,מנהל
עמותת ממעלי חיניו ,בית הספר התיכון
שמעון בן צבי
הודעה על פירוק מחנון
ניתנת מה הודעה ,מ באספה כללית מיוחדת שנועדה ונת־
כנסה כהלכה ביום  19.10.1989נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את
העמותה מתת ולמנות את גדעון שינפלד ,ערד ,רח׳ המגיד  ,4תל
אביב  ,65224למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את תביעו
תיו בצירוף הוכחותיו תוף  21ימים מיום פרסום הודעה זו למשרד
המפרק הנ״ל.

נושה או אדם אשר לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ״ל,
לא ייענה.
גדעון שינסלד ,ער

עמותת גן ילדימ בהשראת גני ולדור!*
תודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרגן
ניתנת בזאת' הודעה ,כי באספה כללית שלא מן המניין של
העמותה ,שנועדה ונתכנסה כדין ביום  31.8.1989הוחלט על פירוק
מרצון של העמותה ועל מינויו של נתי חלפין ,עו״ד ,רח׳ בן זכאי ,4
תל אביב ,למפרק העמותה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ״ל יגיש את תביעו־
תיו בצירוף הוכחותיו תור 45.ימים מיום פרסום הודעה זו למפרק
העמותה לפי הכתובת הנ״ל.
נושה או אדם אשד לא יגיש את תביעותיו תוך המועד הנ״ל,
לא ייענה.
נתי הלפין ,מפרק
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