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עמוד

עמוד
הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק הפיקוח על
מצרכים ושירותים

1734

הודעה על מינוי ועדת בתירות במועצה המקומית
מנחמיה

1734

הודעות על הגשה בקשה לביעור חומר ארכיוני

1734

הודעה על בתירתם של חברי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קריות

1734

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט)(5

1735 ...

הודעות לפי חוק התכנון והבניה

1735

הודעות לפי חוק הירושה

1754

הודעות מאת הציבור

1759

תיקוני טעויות

הודעה

על אעילת סמכויות

לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח957-ו
אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף  42לחוק
הפיקוח על מצרכים ושירותים ,התשי״ח-ד93ו' )להלן -
החוק( ,אצלתי למנהל הכללי של משרד ראש הממשלה
ולמרכז המינהלה הלאומית לטיפול באירועי המעבר לשנת
 ,2000את סמכויותי לפי החוק ,למעט הסמכות להתקין
תקנות ,לחח צווים בני פועל חחיקתי או צווים לפי סעיף
 ) 5ג ^ לחוק.
תוקף אצילת סמכויות זו עד יום ב׳ בשבט החש״ם }9
בינואר .(2000
ב״ז בכסלו התש״ם ) 6בדצמבר (1999
)חמ (3-974

חיים דמון
שר במשרד ראש הממשלה

ס״ח התשי״ח ,עמי .24

הודעה על מינוי ו ע ד ת בחירות במזעעה המקומית
מנחמיה

.4

צווי חיפיש ,משנת 987ו:

.5

כקשות שונות )פלילי( ,משנת ,-1992
מפר ביטולים פקודות מאסר ,מהשנים .1988-1982

.6

ז׳ בכסלו התש״ם )6ו בנובמבר (1999
)

ח

מ

8 2

~

הודעה

אביתר פריזל
גנז המרינה

( 3

על ה ג ש ת בקשה לביעור חומר ארכיוני

לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי
משפט ובתי דין דתיים( ,התשמ״ו1986-
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים )שמירתם
וביעורם של תיקי בתי המשפט ובתי דין דתיים(.,התשמ־ו-
 ,'1936אני מודיע כי בית המשפט המחוזי בבאר שבע ,הגיש
בקשה לביעור חומר ארכיוני כמפורט להלן:
ז.

תיקים אזרחיים למעט פשיטות רגל ,פירוק חברות ,עד
:1989

לפי חוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,התשכ״ה965-ו

.2

תיקי מקרקעין ,עד ;1989

בחוקף םמכוחי לפי סעיף  26לחוק הרשויות המקומיות
)בחירות( ,התשבי׳ה965-ו  ,ולאתר התייעצות עם גופים
המייצגים לדעתי את תושבי המקום ,בהחחשב בכל האפשר
בתוצאוח הבחירות האחרונות לכנסת ,אני ממנה את
הרשומים להלן לועדת הבחירוח לבחירות הקרובות למועצה
המקומית מנחמיה:

ב.

י

מנתם שליטא  -יושב ראש
צביה םבח
רוני אברהם
תנעזר גלעד
שמעון בן ציון
שמואל אדוני
אסתר ייטב
ח׳ בכסלו התש״ס ) 17בנובמבר (1999
)חמ (3-1278
נתז שרנםקי
שר הפנים
ם־ח התשכ־ה ,עכר  ,245התשנ״ח ,עמי .313
הודעה

ע ל ה ג ש ת בקשה לביעור חומר ארכיוני

לפי תקנות הארכיונים )שמירתם וביעורם של תיקי בתי
משפט ובתי דין דתיים /התשמ־ו986-ו
בהתאם לתקנה  4לתקנות הארכיונים )שמידתם
וביעורם של תיקי בתי משפט ובתי דין דתיים( ,תתשנדו-
 ,'1986אני מודיע כי בית משפט השלום בקצרין הגיש בקשה
לביעור תומר ארכיוני כמפורט להלן:

בקשות לאישור או ביטול פסק בורר ,עד .1989

ד בכסלו התש״ס ) 16בנובמבר 999ז(
)חמ (3-82

אביתר פדיזל

ק״ת החשבדו ,עמי .1342
הודעה

על

גנז המדינה

בחירתם ש ל חברי הועדה
לתכנון ולבניה קריות

המקומית

לפי חוק התכנון והבניה ,החשכ־ה1965-
בהתאם לסעיפים )19א( 21 ,ו־ 22לחוק התכנון והבניה,
החשכ״ה965-ו' ,נבחרו הרשומים מטה לחברים בועדה
המקומית לתכנון ולבניה קריות:
יוסף פדידה  -יושב ראש זמני
דני זיק  -ראש עיריית קרית ביאליק
תיים צורי  -ראש עיריית קרית מוצקי!
בני סטלקול  -ראש עיריית קרים ים
גרופר דוד  -חבר מועצת עיריית קרית מוצקין
נמרובסקי ארקדי  -תבר מועצת עיריית קרית מוצקין
טובול יחיאל  -תבר מועצת עיריית קרית מוצקין
טל שמואל  -חבר מועצת עיריית קרית מועקין
שלומי דמרי  -חבר מועצת עיריית קרית ביאליק
אבנר תברפלד  -תבר מועצת עיריית קרית ביאליק
בועז אביגדור  -תבר מועצת עיריית קרית ביאליק

.1

תביעות קטנות ,מהשנים :1996-1995

אלי דוקורסקי -תבר מועצת עיריית קרית ביאליק

.2

תיקים פליליים ,מהשנים :1983-1982

אלכסנדר שפירו  -חבר מועצת עיריית קרית ביאליק

.3

תיקי המרצות ,מהשנים ;1989-1984

ליאוניד מן  -חבר מועצת עיריית קריח ים

ק״ת התשמ׳׳ו ,עמי .1342

1734

ם״ח התשכ״ה ,עמי .307

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש־׳ם14.12.1999 ,

בשקלים חדשים

זאב מגדל  -חבר מועצת עיריית קרית ים
עוקיש שאול  -חבר מועצת עיריית קרית ים
דוד אבן צור  -חבר מועצת עיריית קרית ים
י״ב בכסלו תתש־ס ) 21בנובמבר (1999
)

ת

מ

7

'

יוסף פדידה

( 3

יושב ראש זמני של הועדה

ב ד ב ר עדכון מחירים מרביים
ל מ ו צ ר י נ פ ט )(6

הודעה

לפי צו פיקות על מתירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים
למוצרי נפט /התשנ־ו996-ו וצו יציבות מחירים במצרכים
ובשירותים )הוראת שעה( )מחירים מרביים למוצרי נפט
בשער בז״ן /התשנ״ג1992-
י

בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לצו פיקוח על מחירי
מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט( ,התשנ״ו-
 ,'1996וסעיף  2לצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים
)הוראת שעה( )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז״י(,
התשנ״ג) 1992-להלן  -הצווים( ,אני קובע כי החל ביום ח׳
בכסלו התש־ס ) 17בנובמבר  (1999המחירים המרביים של
מוצרי נפט הם במפורט להלן:

מזוט קל בהזרמה ,ט״מ

606.89

מזוט 500ו 2.0% ,גופרית ,ט״מ

555.22

מזוט  2,0% ,4000גופרית ,ט״מ

535.83

זפת  ,80/100ט״מ

640.06

זפת ה״ב ,ט״מ

555.22

ממחירים של יתר מוצרי הנפט שנקבעו בצווים כפי
שתוקנו בהודעות קודמות ,יישארו בתוקפם בלא שינוי.
ח׳ בכסלו התש׳׳ם ) 17בנובמבר (1999
מאב ערמוני
)חמ (3-2152
מנהל מינהל הדלק
במשרד התשתיות הלאומיות

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ׳יה1965-
מחוז ירושלים

־

חלק אי :מחירי מוצרי נפט לצדכן בשקלים חדשים
בנזין
נטול עופרת
בנזין
 96אוקטן  95אוקטן

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה ;המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
/
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדות חבניות אלה:
)ו(

א.

מחיר לליטר בחחנה
)כולל  17%מע״מ(

3.90

3.34

ב.

מתיר לליטר בתחנה באילח

3.91

3.35

חלק בי :מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז״ן
)אינם בוללים בלו(
בשקלים חדשים
1,040.65

נ :פחמימני מעובה ,ט־מ
גפ־מ כחומר זינה ,ט־מ

1,040.65

נפטא כחומר זינה ,ט־מ

913.35

בנזין  96אוקטן ,ק־ל

792.42

בנזין  91נטול עופרח ,ק״ל

755.82

ב ד ב ר הפקדת תכניות מ י ת א ר מקומיות

״תכנית מיתאר מקומית מסי 4ו32א״ ,שינוי לתכנית
.3214
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,קרית
יובל ,רה׳ אורוגוואי  - 12גוש ' ,30413ח״ח  :41גוש
 ,30414חלקה .159
עיקרי הוראות ההכניח :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  5לאזור מגורים מיוחד :ב( קביעת בינוי לתוספת
קומה חלקית לשם הרחבת שתי יתירות הדיור הקיימות
בקומה שמתחתיה :ג( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות
הבניה כאמור :ד׳ קביעת שטחי הבניה המרביים
לתוספת הקומה ל־20.78ו מ״ר :ה( הגדלת מספר קומות
מרבי מ־ 3קומות מעל קומת מרתף ל־ 4קומות מעל
קומת מרתף :ו( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים
למתן היתר בנית בשטח :ז( קביעת הוראות בגין מבנים
וגדרות להריסה.

בנזין  95נטול עופרת ,ק״ל

794.22

דם״ל)קרוסין ,נפט( במכליות ,ק־ל

748.92

רס״ל )קרוםין ,נפט( בהזרמה ,ק״ל

752.84

) (2־תכנית מיתאר מקומית מס־ ווו5א״ ,שינוי לתכנית
מק/ו .511

דס׳׳ל )קרוטין ,נפט( בהזרמה ,ט׳׳מ

937.52

סולר לתחבורה במכליות ,ק״ל

788.87

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ רמת
מוצא ,רח׳ רמת מוצא  -גוש  ,30311חלקה ז ,4מגרשים
 2 ,1בהתאם לתכנית מק.5111 /

728.10

עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד שטת מאזור
מגורים ד לאזור מגורים  5מיוחד :ב( הגדלת שטתי
הבניה המרביים בכל אחד מהמגרשים  1ו־ 2מ־ 180מ׳׳ר
ל־ 384מ״ר :ג( שינוי קווי בנין וקביעה קווי בנין חדשים:
ד( הגדלת מספר יחידוח הדיור המרבי מיחידת דיור

סולר לתחבורה בהזרמה ,ק׳׳ל
דלק להסקה במכליות

0/0.2°

גופרית ,ק־ל

מזוט קל במכליות ,ק״ל

794.11
586.71

ק״ת התשנ״ו ,עמי  ,-439התשנ״ז ,עמי .309
ק״ת התשנ־נ ,עמי  ;262התשני־ה ,עמ׳ .1310

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

1735

אחת בכל מגרש לשתי יחידות דיור בבל מגרש :ה(
קביעת תוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.

עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי לתוספת בניה
במפלס  2.70לשם הרחבת יחידת הדיור הקיימת
במפלסים  +2.90-1 0.00בהתאם לקיים בשטח־ ,ב( קביעת
קווי בנין חדשים לתוספות הבניה כאמור :ג( קביעת
תוספות בניה של  76.9מיר :ד( קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח.

עיקרי הודאות התכנית :א( שינוי ייעוד.שטח מאזור
מגורים  3לאז1ר מגורים  3מיוחד ולשטח לדרך־ ,ב(
קביעת בינוי לתוספות בניה בחזית הצפונית ובחזית
הדרומית של הבנין הקיים בקומות א׳ ו־ב׳ לשם הרתבת
יחידות הדיור הקיימות בהן :ג( קביעת בינוי לתוספח
שתי קומוח )העליונה מובלעת בחלל גג רעפים( לשם
הוספת שלוש יחירוח דיור חדשות :ד( הגדלת מספר
הקומות מ־ 3קומות מותרות ל־5קומות :ה( הבדלת
מספר יחידות הדיור מ־ 7ל־ 10יחידות דיור :ו( קביעת
שטחי הבניה המרביים לתוספות הבניה ל־ 532מ״ר:
ז( קביעה קווי בנין חדשים לתוםפוח הבניה :ח( הרחבת
דרך קייימת :ט( קביעת הוראות בגין מבנה ,גדרות
ומדרגות להריסה.

שינוי לתבנית

תכנית מיתאר מקומית מס׳ ו545־ ,שינוי לתבנית .62השטחים תכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ מאה
שערים ,דחי חזנוביץ  - 5גוש  ,30062חלקה 06ז.

; (7״תכנית מיתאר מקומית מס־ 6120״,
624י/ב.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,תלפיות
מזרח ,שטח לא מוסדר ,שטת שבין קואורדינטות אורך
72.662ז 7 -ז 172.8ובין קואורדינטות רוחב - 126.222
 :128.283גוש  ,30208ח״ח .12
עיקרי הוראות התבנית :א( קביעת ייעוד שטח לאזור
מגורים מיוחד ושינוי ייעןד שטת משטת לבנין ציבורי
למעבר ציבורי להולכי רגל :ב( קביעת בינוי להקמת
שלושה מבני מגורים חדשים :ג( קביעת מספר הקומות
המרבי ל־ 5-2קומות תת־קרקעיית וי 4קומות על־
קרקעיות :ד( קביעת מספר יחידות הדיור המרבי ל־63
יחידות דיור :ה( קביעת קווי בנין חדשים לבניה
תמוצעת כאמור ,לרבות קווי בנין תת־קרקעיים אפם0 :
קביעת שטחי הבניה המרביים בשטח מגרש תדש מס׳ ו
ל־,128.66ו 1מ־ר ובתוכם  4,037.49מ־ר שטחים עיקריים:
 aקביעת הודאות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר
בניה בשטח :ח( קביעת הוראות לביצוע פיתוח של גן
משתקים לשימוש בית ספר סמוך קיים; ט( קביעת
הוראות בגין נררוח להריסה; י( קביעת הוראות בגין
חלוקה חדשה.

׳תכנית מיתאר מקומית מם• 5628״ ,שינוי לתכניות 4272
-302BH
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ הר
נוף ,רח׳ שמעון אגסי  - 26גוש  ,30255חלקה  ,82מגרש
 474בהתאם לתכנית .3028
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי לסגירת
מרפסות בחזית המערבית של הבנין במפלס  +3.06לשם
הרחבת יחידות הדיור הקיימות בקומה ז.י; ב( קביעת
קווי בנין חדשים לתוספוח הבניה כאמור :ג( קביעת
שסחי הבניה המרביים בחלקה ל-ד 3,32מ־ר :ד( קביעת
הוראות בינוי.
״תבנית

מיתאר מקומית מס• 6032־׳ ,שינוי לתבנית

.3136
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים,
רמוה ,רח׳ מינץ  - 41-33גוש  ,30727חלקה 2ו.

שב׳

עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד אזור מנורים ו
לאזור מגורים מיוחד :ב( קביעת בינוי לתוספוח בניה
בחזיתות הבנינים הקיימים לשם הרחבות יחידות הדיור
הקיימות בהם בהתאם לקיים בשטח :ג( קביעת בינוי
לתוספת קומה עליונה בבל אחד מהבנינים ,לשם
הרחבות יחידות הדיור הקיימות בקומה שמתחתיה :ד;
קביעת קווי בניי חדשים לתוספות הבניה כאמור :ה(
הגדלת שטחי הבניה המרביים מ־ 3,786.27מ״ר
ל־ 6,988.70מ״ר; ו( הגדלת מספר הקומות המרבי כבנין 1
מ־ 4קומות ל־ 5קומות ,ובבנין  2מ־ 4קומות ל־ 5קומות:
ז( קביעח הוראות בגין חניה פרטית.
״תכנית מי תאר מקומיח מם׳ 6108״ ,שינוי לתכנית
.2644
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,רה• אבן
שמואל  ,19שטח שבין קואורדינטות אורך - 168.625
 168.725לבין קואורדינטות רוחב 50ו :135.200 - 135.גוש
 ,30725חלקה .33

ו

)!8

־תכנית מיתאר מקומית מס׳ 6470״ ,שינויילתבנית .62
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳ מקור
ברוך ,רח׳ יפו ,שטח שבין קואורדינטות אורך 00ו.ס- 17
 170.160לבין קואורדינטות רוחב  ;132.670 - 132.625גוש
 ,30072חלקות ו ,24-2ח־ח .167
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  3לאזור מגורים מיוחד :ב( קביעת ייעוד שטח
לדרך מוצעת :ג( קביעח בינוי כבנינים :בבנין - 1
הנמכת קומה קיימת ויצירת קומה חדשה המובלעת
בחוך חלל גג הרעפים לשם הרחבח יח־ד קיימת ,בלי
שינוי בגובה בנין מקורי :בבנין  - 2קביעת שטח מסחרי
בחזית דרומית של קומת קרקע במקום יחיד קיימת
ותוטפת  2קומות עליונות ליצירת יחיד אחת במקום
יח״ד הקיימת בקומת הקרקע ,תוספת  2קומות עליונות
בחזית הצפונית לשם הרחבת  2יחידות דיור קיימות;
כבנין  - 3קביעת שטח מסחרי בקומת קרקע במקום
יח״ד קיימת ותוספת  2קומות עליונות לשם יצירת יח״ד
אחת במקום יחיד הקיימת בקומת הקרקע :בבנין - 4
תוספת בניה בחזית צפונית של קומת קרקע וקביעתה
כשטח מסחרי במקום  2יח־׳ד קיימות ותוספת  2קומות
עליונות לשם יצירת  2יחיד חדשות במקום  2יח־ד
הקיימות בקומת הקרקע :ד( קביעת קווי בנין חדשים
לתוספות הבניה כאמור :ה( הגדלת מספר קומות מרבי
בבנינים  3 ,2ו־ 4מקומת  1ל־ 3קומות )בבנינים  3ו־4
מעל קומת מחסנים קיימת(• 0 ,הגדלת שטחי בניה
מרביים :ז( קביעה הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש׳׳ס14.12.1999 ,

היחר בניה בשטח :ח( קביעת הוראות בגין חזיח
מסחרית ,בגין עצים לשימור ובגין גדר להריסה.
) (9״תכנית מיתאר מקומית מסי 6623״ ,שינוי לתכנית
/1825א.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רח׳ פארן
 ,6שטח שבין קואורדינטות אורך  172.200 - 170.000לבין
קואורדינטות רוחב  :135.300 - 134.100גוש  ,30246חלקה
 ,49ח״ח .54
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי לתוספת קומה
עליונה לבנין ציבורי קיים לשם הוספת לשכת רווחה
אזורית :ב( קביעת השימושים המותרים בשטח :ג(
קביעת קווי בנין חדשים לבניה המוצעת :ד( הגדלת
מספר קומות מרבי בבנין ציבורי מקומה אחת ל־2
קומות :ה( הגדלת שטחי בניה מרביים :ו( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח:
ז( קביעה הוראות בגין חניה ציבורית.
) (10״תכנית מיתאר מקומית מטי ¿765״ ,שינוי לתכנית
.3276
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
הבוכרים ,רח׳ אבינועם ילין  ,3שטח שבין קואורדינטות
אורך 70.880ו 70.920 -ו לבין קואורדינטות רוחב
33.020ו ־ 33.070ו; גוש  ,30085חלקה .38
עיקרי הוראות התכניח :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  3לאזור מגורים  2מיוחד :ב( קביעת הבינוי
במפורט להלן (1 :תוספת בניה בחזית צפון מערכיה
ובחזית דרום מערבית של הבנין בקומת הקרקע ,לשם
הוספת מחסן לחנות ולשם הרחבת יח־ד קיימת באותה
קומה (2 :תוספות בניה בקומות א׳ ו ב׳ לשם הרחבת
חנות בקומה א׳ ולשם הרחבת יח״ד קיימות (3 :תוספת
בניה בקומה ג׳ לשם הרתבת יח״ד ולשם יצירת יח״ד
חדשה (4 :תוספת קומה לשם יצירת  2יח״ד חדשות(5 :
תוספח מעליח לבנין :ג( קביעח קווי בנין חדשים
לחוספות הבניה כאמור :ד( הגדלת מספר קומות מרבי
מ־ 3קומות ל־ 5קומות :ה( הגדלת שטחי בניה מרביים
בשטת וקביעתם ל־ 934מ״ר :ו( הגדלת מספר יח״ד מ־7
יח״ד ל־ 10יח״ד :ז( קביעח הוראות בינוי וקביעת תנאים
למחן היחר בניה בשטח :ח( קביעת הוראות בגין חזית
מסחריח ,בגין חניה פרטית ובגין מבנה וגדרות
להריסה.
) (11״תכנית מיתאר מקומית מם׳ 6847״ ,שינוי לתכנית
.3276
השטחים הכלולים בחכנית ומקומם :ירושלים ,רה׳
אדניהו הבהן  - 10גוש  ,30101חלקות .93 ,92
עיקרי הודאות התכנית :א( שינוי ייעוד שטח לאזור
מגורים  3מיוחד :ב( קביעת בינוי לבנין חדש 5 ,קומות
מעל  2קומות מרתף ובו  13יח״ד :ג( קביעת קווי בנין
לבנין חדש ,באמור :ד( הגדלת מספר קומות מרבי ל־5
קומות מעל  2קומות מרתף :ה( הגדלה שטחי בניה
מרביים בשטח התלקה וקביעתם ל־  2,401מ״ר :ו( קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
בשטת.

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ם14.12.1999 ,

) (12״תכנית מיתאר מקומית מסי 6999״ ,שינוי לתכנית
.K/1541
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים,
צמרת הבירה ,רח׳ החי״ל  ,11בלוק  708דירה 2ו,
שבין קואורדינטות אורך 173.150 - 173.000
קואורדינטות רוחב  34.650ו  :134.800 -חלקי
.30653

שכ׳
שטח
ובין
גוש

עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת בינוי לתוספת בניה
במפלס  + 5.60לשם הרחבת יחידת דיור קיימת :ב(
הפיכת שטחי שירות קיימים לשטחים עיקריים :ג(
הנדלה שטחי הבניה המרביים לדירה באמור מ־127.80
מ״ר ל־ 181.06מ״ר :ד( קביעת הוראוח בינוי וקביעת
תנאים להיתר בניה בשטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף׳  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים ,רח׳ שלומציון
 ,1ירושלים  ,91010טל׳ 6290222־ .02העתק ההתנגדוח יומצא
למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים ,ביכר
ספרא  ,1ירושלים ,טלי 6297680־.02
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ירושלים
הודעה

בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מסי 6627״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שכ׳
סנהדריה ,רח׳ הרב בלוי  ,37שטח שבין קואורדינטות אורך
 170.980 - 170.925לבין קואורדינטות רוחב - 134.015
 :134.085ג1ש  ,30106חלקה  ,130מגרשים  12 ,6ו־ 13בהתאם
לתבנית .1866
עיקרי הוראות התכניח :א( שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  3לאזור מגורים מיוחד :ב( קביעת בינוי להשלמת
קומה עליונה לשם תוספת יחידת דיור חדשה בחזית
הדרומית והרחבת יחידות דיור קיימה בחזית המזרחית של
הבנין :ג( קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה באמור,-
ד( הגדלת שטחי הבניה המרביים וקביעתם ל־,474.38ו פדר:
ה( קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתרי בניה
בשטח :ו( קביעת הוראות בגין גדר להריסה ובנין חניה
פרטית.
הודעה על הפקדת החכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.6.1999ובילקוט הפרסומים  ,4783התשנ״ט ,עמי 4708

1737

התכנית האמורה נמצאה במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רה׳ שלומציון  ,1ירושלים
 ,91010טלי 6290222־ ,02ובן במשרדי הועדה מקומית לתכנון
ולבניה ירושלים ,כיכר ספרא  ,1ירושלים ,טל׳ 630ד629י,02
ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ט״ז בכסלו התש״ס ) 25בנובמבר (1999
מתתיהו חותה
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים

מחוז תל אביב
מרתב תכנון מקומי תל־אביב-יפו
הודעה

ב ד ב ר אישור תבניות מ י ת א ר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תבניות אלה:
)(1

גוש

,

״תבנית מיתאר מקומית מסי תא2498/״ ,שינוי מסי 2
לשנת  1992של תכנית מם׳  ,397שינוי מם׳  3לשנת 1992
של תכנית מם׳  1367ושינוי מם׳  1לשנת 992ו של
תכנית מם• .1324

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל-אביב-יפו -
- 7 B ,89,113
7016חלקות ,84 ,80 ,78-69 ,67-52
35-132 ,130 ,128 ,119 ,118 ,116ו ,138 ,ח״ח ;129 ,117
גבולות התבניח :בצפון  -רח׳ אילת ,במזרח  -רח׳
אליפלט ,בדרום  -רח׳ הרבי מבכרך ,במערב  -גוש
 ,7016חלקוה .25 ,6 ,4
עיקרי הוראות התבניתר פיתוח מהחם המושבה
האמריקנית כאזור בעל אופי מיוחד המשלב מגורים,
תיירות ותעסוקה ,חוך שימור הערבים הארכיטקטוניים
וההיסטוריים של האזור והמבנים שבו .יצירת קשר
וזיקה אל מתחם המגורים הסמוך )מתחם נוגה(,
והפרדתו מהאזורים הסמוכים שאינם למגורים ,בל זאת
על ידי :א( קביעת ייעודי קרקע לאזור מגורים מיוחד,
אזור מנורים ב׳ מיוחד ,אזור מגורים ג׳ ,אזור מרכז
עסקים ראשי ,אזור מרכז עסקים מיוחד ,חזיה מסחרית,
אזור לבניני ציבור ,מגרש מיוחד ,שטח לבניני רת ,חניה
מגוננת ושטח פרטי פתוח :ב( ביטול דרכים מאושרות,
וקביעת דרכים חדשות ,רחובות משולבים ושבילים
להולכי רגל :ג( קביעת זכויות הבניה ,תקנוה בדבר
תכליות ,הוראות לבניה והוראות לפיתוח שטח :ד(
איחוד ,ואיחוד וחלוקה מחדש ,שלא בהסכמה ,של חלק
מהשטח הכלול בתכנית ,קביעת חלקוח להשלמה
ויצירת מגרשים חדשים לבניה :ה( קביעת הוראות
והנחיות לעיצוב ,לשיקום ולשימור מבנים :ו( קביעת
תנאים למתן היתרי בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4644התשנ״ת ,עמי .3568
) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי תא2608/״ ,שינוי מם׳ 2
לשנת  1992לתבנית מס׳  432על תיקוניה ,שינוי מס׳ 1

 738ן

לשנת  1992לתכנית מם׳  689על תיקוניה ,שינוי מסי 1
לשנת  1996לתבנית מסי  2236מדרון יפו על תיקוניה.
השטחים תבלולים בתבנית ומקומם :תל־אביב-יפו ,בין
הרחובות יפת ובת ים  -גוש  ,7043ח־ח .37 ,36
עיקרי הוראות התבנית :מתן הוראות והנחיות שיביאו
לניצול יעיל יותר של קרקע שיועדה בעבר לבית
קברות ,ואינה נדרשת לצורך כך ,זאת על ידי :א( שינוי
ייעוד שטח התכנית משטח לבית קברות לאזור תכנון
מיוחד ,הכולל חזית מסחרית ,משרדים ומגורים ,תחנת
דלק וחניה ,ולאזור מגורים :ב( קביעת זיקה הנאה
למעבר לציבור :ג( קביעת זכויוח בניה והוראות בניה
בשטח התכנית :ד( קביעת מרחקים מזעריים למגורים
ולמוסדות מחחנות דלק על פי הוראות תמ״א  ;18ה(
קביעה הנאים להיתר בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
999ז 8.6.ובילקוט הפרסומים  ,4776התשנ״ט ,עמי .4319
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לחכנון ולבניה מחוז חל אביב וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב-יפו וכל מעוניין רשאי לעיין בהן,
בימים זבשעות שהמשרדים האמדרים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה

בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מס׳ הר1993/״ ,שינוי לתכניות מיתאר הר253/א
והר;410א.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כפר שמריהו.
עיקרי הוראות התכנית :קביעת הוראות בדבר בניית
בריבות שחיה פרטיות באזורי מגורים  -וילות וקוטנ׳ים.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.2.1999ובילקוט הפרסומים  ,4736התשנ״ט ,עמי וד.26
התכנית האמורה נמצאח במשרדי הועדה המחוזית
לחכנון ולבניה מחוז תל אביב ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה וכל מעוניין רשאי לעיין בה .בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הרצליה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה .בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
הר , 1903/שינוי לתבנית מיתאר מסי הר253/א ,הר1645/א
והר1660/א.
״

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה  -גוש
 ,6421חלקות  ,27 ,20 ,5-3ח״ח  :26 ..19 ,9 ,7 ,6גוש  ,6422חייה
 ,88 ,85 ,57 ,53 ,49 ,45ו :9גוש  ,6425חלקות  ,24 ,11ח״ח ,9
 ,26 ,25 ,13 ,12 ,10ו :3גבולות התבנית :במערב  -בביש

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ם14.12.1999 ,

צי מסי  ,2במזרח  -כביש נתיבי איילון ,בצפון  -משטרת
התנועה הרצליה ,בדרום  -כביש מחלף הסירה.
עיקרי הוראות התבנית :א( הקמת שכונת מגזרים,
משרדים ומסחר :ב( שינוי ייעוד מאזור לתכנון בעתיד,
משטח ציבורי פתוח ,משטח שמירה על הנוף ,משטח לבניני
ציבור ומדרך ,לייעודים שלהלן (1 :אזור מגורים מיוחד ל־600
יח״ד הכולל  60,000מ״ר שטחים עיקריים .בנינים בני 20
קומות מעל קומת עמודים (2 :אזור משרדים ומסחר ,הכולל
 20,000בדר שטחים עיקריים למשרדים ו־ 3,000מ״ר שטתים
עיקריים למסחר בבנינים בני  9קומות מעל קומה מסחרית;
 (3שטח פרטי פתוח (4 :שטח לאזור ספורט (5 :שטח לבניני
ציבור (6 :שטח ציבורי פחות (7 :דרבים; ג( קביעת הוראוח
בניה וזכויות בניה :ד( שינוי קו בניה מציר הדרך של כביש
מם׳  2מ־ 100מ׳ ל־ 70מי למבני המגורים ו־ 50מ׳ למרתפי
החניה :ה( איחוד וחלוקה חדשה בלי הסכמת הבעלים.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבניח ,בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית .וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרח בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המתודית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רח׳.אחד
העם  .9מגדל שלום ,תל אביב  .61290טל׳ .03 -5193333
המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה הרצליה ,רה׳ סוקולוב  ,22הרצליה,
טל׳ .09 -591545
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי חולון
הודעה

ב ד ב ר הבקדת תבנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחודית
לתכנון ולבניה מחוז חל אביב ובמשרדי הועדה המקומיח
לתכנון ולבנית תולון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מם׳
ח400/א״ ,שינוי לחכניח מיתאר ח 1/על תיקוניה ,שינוי
לתכנית מיחאר ח146/א על תיקוניה ,שינוי לתכנית מיתאר
ח 400/ושינוי לתכנית מיתאר ח/מק400/ב.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חולון ,פינה מפרץ
שלמה ושדי ירושלים )צפונה משכונת מולדת(  -חלקי
נושים .7342 ,6764 ,6763 ,6737 ,6736
עיקרי הוראות התכנית :התאמת שטת התכנית לפארק
עירוני מיוחד הבולל גם מרכז בילוי וחוויה במסגרת פארק
חולון  2000על ידי :א( שינוי במתווה של מגרשים ,567 ,566
) 568לפי תכנית ח (400/תוך הגדלת שטח ציבורי פתוח
בכ־ 60דונם :ב( הגדרת זכויות בניה והוראות בניה למגרשים
בתחום התבנית :ג( הגדרת שימושים בשטח פרטי פחוח
לבניני נופש וספורט ,לבניני תרבות ,לבידור ,לתווית ועינוג
ציבורי למרכז אור־קולי ,לבתי אובל ולשימושים מסתריים.

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז תל אביב ,רה׳ אחד
העם  ,9מגדל שלום ,תל אביב  ,61290טלי .03-5193333
המתנגד ימציא את העתק התננדותו למשרדי הועדה
המקומית לחכנון .ולבניה חולון ,רח׳ ויצמן  .58חולון ,טל׳
.03-5027222
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובילווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי רמת גן
הודעה

ב ד ב ר אישור תכניות מ י ת א ד מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב*ה ,1965-בדבר אישור תבניות אלה:
) (1״תבנית מיתאר מקומית מס׳ רג1151/־ ,שינוי לתבנית
מי תאר רג.838/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רח׳ תובל
 - 17-15גוש  ,6109חלקוח .247 ,246
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת תכליות במגרש
המיוחד לתעשיה מיותרת ולמשרדים; ב( קביעת זכויות
כדלקמן :סך בל השטחים העיקריים במצב קיים ומוצע
 456%שהם  8,422מ״ר ,סך בל שטחי השירות מעל
הקרקע  1,500מ־ר ,סך כל שטתי שירות מתחת לקרקע
 167.04מ׳־ר ,מתוכם בעבור תוספת  2הקומות והגג
המוצעים  2,150מיד לשטחים עיקריים ו־ 620מ׳ר
לשטתי שירות :ג( קביעת הנתיות למניעת מטרדים
לזיה1ם אמיר :ד( קביעת הנחיות לגימור המבנה
ופיתוח :ה( השלמת קומה ה׳ לקומה מלאה והוספת
קומה ר  150 +מ״ר לשטת עיקרי 100 ,מ־ר לשטת שירות
בגג.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 76.7.1999ובילקוט הפרסומים  .4788התשניט ,עמי
.4928
) (2״תבנית מיתאר מקומית מסי רג1189/־ ,שינוי לתבנית
רג 340/על בל תיקוניה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן ,רת׳ מוצא
פינת קדמה  -גוש  ,6158חלקות .787 ,786
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד ח״ח  786ו־787
למגרש אחד מס׳  :1ב( שינוי ייע1ד מגרש  1מאזור
מגורים ג׳ לאזור מגורים מיוחד וקביעת זכויות בניה
כדלקמן :יותר בנין בן  4קומות מעל קומת מפולשת
עליונה וקומה מפולשת חלקית תחתונה  2 +דירות גג,
שיכלול 18 :יח״ד ודירת מדרון  -סך הכל 19 :יח־ד,
שטח עיקרי על־־קרקעי  1,645מ־ר ,שטח עיקרי
תת־־קרקעי  82.45מ״ר ,שטח עיקרי על־קרקעי  366מ־ר,
שטת עיקרי תת־קרקעי  609.00מ״ר.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 23.7.1999ובילקוט הפרסומים  ,4795התשנ״ס ,עמ׳
.5177

מעבר לכלי רבב :ת( קביעת זכות מעבר לצורך חניה במפלס
מתחת לרה׳ סוקולוב :ט( איחוד וחלוקה מחדש של שטחים
ב־ 4מחחמים הכלולים בתכנית ,שלא בהסכמת הבעלים.

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת גן ובל מעוניין רשאי לעיין בהן ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניה ,בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי החכניח ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רח׳ אחד
העם  ,9מנדל שלום ,תל אביב  ,61290טל׳ .03-3193333
המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה רמת השרון ,רה׳ ביאליק  ,41רמת
השרון ,טל• .03-5401434

מרחב תכנון מקומי רמת גן
הודעה

ב ד ב ר דחיית תבנית מ י ת א ר מקומית

נמסרה בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר דחיית ׳׳תכנית מיתאר
מקומית מם׳ רג1199/״ ,שינוי לתכנית מיתאר רב 340/ותבנית
רג 586/על תיקוניה.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת גן  -גוש
 ,6207ח״ח  :769גבולות התכנית :בצפון  -רה׳ זיסמן ,בדרום
 בנין מכבי  -רח׳ זיבוטינסקי ,במזרח  -רח׳ זיסמן ,במערב המשך יגאל אלון.עיקרי הוראות התכנית :א( מתן אפשרות להרחבת דרך
בתחום מתחם הכניסה לבורסה בלי שינוי בזכויות הבניה:
ב( שינוי ייעוד הקרקע ממגרש מיוחד לדרך :ג{ מתן אפשרות
לניצול השטח מתחת לדרך לחניונים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4745התשנ״ט ,עמ׳ .2944

מרחב תכנון מקומי רמת השרון
הודעה

ב ד ב ר הבקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,כהחאם לסעיף  89לחוק החכנון
והבניה ,תתשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת השרון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
מסי רש619/א״ ,שינוי לתכנית מיתאר רש0/ו2א על תיקוניה.
ושינוי לתכניות רש 354/ורש.708/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רמת השרון  -גוש
 ,6417חלקוח  ,179 ,178 ,176 ,175י,191 ,188-186 ,184 ,182 ,18
ח־ח  :190 ,189גבולות התכנית :בצפון  -רח׳ םולר ורה׳
זרובבל ,במזרח  -רת׳ עמל ,חלקות  180ו־ ,183בדרום -
חלקות  624 ,295ו־ ,625במערב  -חלקה .27
עיקרי הוראות התכנית :א( תכנון מחדש של השטח
הכלול בתכנית וקביעת הוראות לאיחוד וחלוקה חדשה
שלא בהסכמת בעלים למצות את פוטנציאל אזור הכניסה
הדרומי לרמח השרון על ידי עיצוב עוגן מסחרי משולב
במגורים בל זאת על ידי :א( שינוי ייעוד אזור מגורים ב׳
לאזור מסחרי מיוחד  1ולאזור מסחרי מיוחד  :2ב( שינוי
ייעוד אזור מגורים ביו לאזור מסחרי מייחד  1ולאזור מסחרי
מיוחד  ;2ג( שינוי ייעוד אזור מגורים ג׳ לאזור מסחרי מיוחד
ו :ר( שינוי ייעוד שצ״פ לאזור מסחרי מיוחד ו :ה( איתור
שטח לגשר הולכי רגל מעל רת׳ סוקולוב :ו( קביעת זכויות
והוראות בניה לאזורי הייעוד החדשים :ז( קביעת זבות
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התננדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רמת השרון
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק החכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מם׳ רש717/״ ,שינוי לתכנית מיתאר רש0/ו2א,
לתבנית רש 600/ולתבנית רש.587/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רמת תשרון,
הרחובות הפלמ־ח והמחתרת  -מ ש  ,6416חלקוח ,224 ,84
 ,333ח״ח .334 ,81 .11
עיקרי הוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מכביש לשטח
פרטי פתוח עם זיקת הנאה לציבור :ב( שינוי ייעודי שטתים
מאזור מגורים ב׳ לשטח לבנין ציבורי הבולל בתוכו מבנה
לשימור ומשטח לבניני ציבור דרך ושביל )שצ״פ( לאזור
מגורים ב׳ :ג( קביעה הוראות בדבר זכויות בניה :ד( קביעת
הוראוח בדבר איחוד וחלוקה בלי הסכמת בעלים :ה( קביעת
סך כל שטח הרצפות העיקרי והשירות מעל ומתחת לפני
הקרקע :ו( קביעת קווי בנין.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.5.1998ובילקוט הפרסומים  ,4647החשנ״ח ,עמי .3770
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רמת השרון וכל מעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי אונו
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה .בהחאס לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר
מקומית מס׳ תממ285/״ ,שינוי לתכנית מיתאר חממ66/א
ותרש־צ .3/43/20
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו  -גוש
ו ,649חלקות  ,94-92 ,85-76 ,30 ,26 ,25חיה ;73 ,24 ,23
נבולות התכנית :במערב  -רת• לוי אשבול ,בדרום  -רת׳

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

הרוגי מלבוח בבל ,בצפון  -רח׳ ירושלים ,במזרח -שצ״פ,
מבני ציבור ושכונת מגורים.
עיקרי הוראות התכנית :שיקום האזור לרווחת דיירי
השכונה על ידי הריסת המבנים הקיימים ובנייתו מחדש,
הגדלת השטחים הפתוחים ומתן פתרונות חניה תוך הגדלת
מספר יח״ד בשטח התכנית מ־ 174ית׳יד קיימות לסך הכל
 467יח״ד מוצעות ועוד  6יח״ד קיימות כדלהלן :א( שינוי
ייעודי הקרקע של חלקות 77 ,76א 82-78 ,ו־ ,94מאזור
מגורים ג׳ לאזור מנורים מיוחד א׳ על ידי פינוי והריסת
הבנינים הקיימים ובינוי מחדש בכל מגרש בנפרד ובנייח סך
הכל  303יח״ד בבניה מדורגת ובשטח עיקרי של  110מ״ר
ליח־ד ,שלא יעלה על סך של  33,330מ״ר ,ובגובה מרבי של
 10קומות וקומת גג מעל שלושה מדחפי חניה .הגובה
האבסולוטי המרבי המ1צע לא יעלה על  104מ׳ )מעל פני
הים(; ב( קביעת מתחם לאיחוד חלקות  83ו־ 84ושינוי ייעוד
הקרקע של החלקות מאזור מגורים ג׳ לאזור מגורים מיוחד
א׳ על ידי פינוי והריסת הבנינים הקיימים ובניה מחדש של
טך הכל  162יח״ד בבניה מדורגת ובשטח עיקרי של  110מ״ר
ליח״ד שלא יעלה על סך של  17,820מ״ר ובגובה המרבי של
 10קומות וקומת גג מעל  2מרתפי חניה .הגובה האבסולוטי
המרבי המוצע לא יעלה על  120מ׳)מעל פני הים(; ג( שינוי
ייעוד הקרקע של ח״ח ) 77מגרש 77ב( מאזור מגורים ג׳ לאזור
מגורים מיוחד ב׳ ,על ידי תוספת  2יחיד בשתי קומות
מדורגות )מעל שלוש קומות קיימות( ובשטח עיקרי שלא
יעלה על  240מ״ר .הגובה האבסולוטי המרבי לא יעלת על
 94מ׳)מעל פני הים( :ד( שינוי ייעוד משטח מסחרי)ח״ח (73
לדרך ציבורית מוצעת :ה( קביעת שפ״פים בכל מגרש באזור
מגורים מיוחד א׳ ובאזור מגורים מיוחד ב׳ עם זיקת הנאה
למעבר לכלל הציבור :ו( הגדלת השצ״פ בעבור גן ציבורי על
ידי ביטול חלק מהדרך הקיימת )ח״ח  (26ומדרך המשולבת
ושינוי ייעודם לשצ״פ ,ושינוי ייעוד מאזור מגורים ג׳ )ח״ח
 (94 ,84 ,79לשצ׳יפ :ז( פיתוח שדרה ציבורית לאורך רח׳ לוי
אשבול לטובת כלל הציבור )ח״ח  :(23ח( קביעת שטח
לדרכים ציבוריות חדשוח ולהרחבת דרבים קיימות ,וקביעת
שטח לחניה ציבורית ופתרונות למתן גישה לרכב וחניה לכל
המגרשים באזורי המגורים המיוחדים המוצעים :ט( קביעת
שטתים לזיקת הנאה למעבר הולכי רגל לאורך הדרכים
)חלקה  :(85י( קביעת הוראות בדבר תכליות ,בינוי ועיצוב
אדריכלי ,זכויות בניה ,תנאים להיתר ,ושלבי ביצוע.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.4.1999ובילקוט הפרסומים  ,4745התשנ״ט ,עמי .2945
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט״ז בבסלו התש״ם < 25בנובמבר (1999
שמואל לסקר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

מחה חיפה
מרחב תכנון מקומי חדרה
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
חד813/ה״ ,שינוי לתבנית חד׳׳3ו.8
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חדרה ,שב׳ בית
אליעזר ,רח׳ השושנים 8ו  -גוש  ,7730חלקה  ,70ח״ח ו,42 ,4
.99 ,96
עיקרי הוראות התכניח :שינוי ייעוד משב״צ לאזור
מגורים א׳.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.4.1999ובילקוט הפרסומים  ,4764התשנ״ט ,עמ׳ .3734
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חדרה ובל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

מרחב תבנוי מקומי זבולון
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זבולון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
זב136/״ ,שינוי לחכניוח כ 150/ומש״ח ו.2
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :המועצה האזורית
עמק זבולון  -גוש  ,11025ח״ח  :49 ,26 ,25גוש  ,11026ח״ח ,3
 ;39 ,38 ,36 ,34 ,30-28 ,21 ,18 ,17 ,10-7 ,5גוש  ,11027חלקה
 ,33ח״ח  ;35 ,34 ,32 ,29 ,28 ,25-22 ,20 ,16 ,15 ,9 ,1גוש
 ,11028ח״ח  :27 ,25 ,19 ,12גוש  ,11030ח״ח ,19 ,17 ,13 ,2 ,1
 ;32 ,30 ,29 ,27 ,24גוש  ,11032ח״ח ,25 ,20 ,19 ,9 ,8 ,2 ,1
 ;47-45גוש  ,11054ח״ח .4 ,2 ,1
עיקרי הוראות התבנית :א( הטדרת מערכה הדרכים
מכביש  780לישובי המועצה האזורית זבולון הכוללת(1 :
חיבור הקיבוצים אושה ,רמת יוחנן ,כבר המכבי ,מועצה
אזורית זבולון וחוות הצופים לכביש  (2 :780החחברות לדרך
גישה לגבעות טל ,רם בקרית אתא (3 :שינוי ייעוד מאזור
חקלאי ומבני משק לשם הקצאת דרבים ,והסדרת תעלת
ניקוז זי ;3-ב( הוראות בדבר שלבי ביצוע חיבור דרך הגישה
לקיבוצים אל דרך מסי .780
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי טעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזיח לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי
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 ,11חיפה  ,31048טלי  .04-8616222המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון.
כפר המכבי ,טלי .04 - 8478105

המשבצת
בתכנית ומקומם:
הכלולים
השטחים
התקלאית של קיבוץ יגור  -גוש 357ו ,1ח״ח  ;3 ,2גוש ,11358
ח־ח .14 ,5

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

עיקרי הוראוח החבנית :א( הקצאח שטח לגידולים
חקלאיים ,בתוך בחי צמיחה וחממות בשטח המוגדר כחקלאי
בתכנית מש־׳ח  ;27ב( קביעת הוראות ותנאים לבניה
ולפיתוח.

מרחב תכנון מקומי זבולון
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק תתכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זבולון מופקדח ״חכניח מפורטה מם׳ זב92/אי,
שינוי לתכניות ג ,45/ג9/ס ,1ג ,113/זב ,72/זב ,73/זב,89/
זב ,97/זב 103/וזב.90/
השטתים הכלולים כתבנית ומקומם :כפר תמירים א־ -
גוש  ,11128חלקות 8 , 1 4 - 1ו :51-31 ,29-25 ,גוש  ,11131ח״ח
 :1ג1ש  ,11132חלקוח  ,30 ,29 ,26 ,24 ,18-14ח״ח ,25 ,23 ,7
 :33 ,32 ,27גוש  ,11134חלקה  ,20ח״ח 5-8ו :21 ,18 ,17 ,גוש
 ,11135חלקות  :20-1גוש  ,11136חלק1ת 2-1ו36-48 ,35-29 ,
 ,82-59ח־ח  :28גוש  ,11137חלקוח  :28-22 ,20 ,18-1גוש
 ,11138ח״ח  :92 ,86-82 ,80 .2 ,1גוש  ,11139חלק1ת ,13 ,11-4
 ,43 ,41-16 ,14ח״ח  ;3-1גוש  ,11140חלקות ,88-27 ,4-1
 :111-107 ,105-90גוש  ,11141חלקות  :17-1גוש ,11142
חלקות  :19-2גוש  ,11143חלקות  ;27-1גוש  ,11144חלקות ,6
 ,386ח״ח .387
עיקרי הוראות התכנית :א( הגדרת השטחים למיקום
מבני מגורים בנחלה :ב! שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח
להבנון מפורט למגורים :גז הגדל! /שטח הבניה המותר
למבני משק בנחלה :ד( התוויית דרבים חדשות והרחבה
דרכים קיימות :ה( קביעת תנאים לבניה באזורים השונים :ו(
קביעת הנחיות לגבי מבנים חורגים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את יעצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ הסן שוקרי
 ,11חיפה  ,31048טל•  .04-8616222המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה זבולון,
כפר המכבי ,טלי .04-8478105
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את
העובדוח שעליהן היא מסתמכח.
מרחב תכנון מקומי זבולון
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מס׳
זב151/״ .שינוי לתבניוה מש״ח  27וזב6/א.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונ!!; ביום
 19.3.1999ובילקוט הפרסומים  ,4744התשנ״ס ,עמ׳ .2922
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המת1זית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זבולון וכל מעוניין רשאי לעיין בה .בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי מורדות הכרמל
הודעה

ב ד ב ר ה פ ק ד ת ת ב נ י ת במתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון*
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לחבנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לחבנון ולבניה מורדות הכרמל מופקדת ־תכנית מיתאר
מקומית מסי מכ532/״ ,שינוי לתכניות ג ,580/מכ340/
ומכ.295/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נשר ,צומת בן דור
 גוש  1216ז ,חלקה  ,35ח״ח  :33 ,22-20גוש  ,11237ח־ח.9 I,
עיקרי הוראות החכנית :הרחבת צומת בן דור לצורך
הסדרת התנועה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי
 , I Iחיפה  ,31048טלי  .04-8616222המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות
הכרמל ,מגדל הנביאים ,קומה  ,7חיפה  ,33093טלי -8676296
.04
התנגדות לתבנית לא תהקבל ולא חידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי השומרון
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית
מסי ש682/־ ,שינוי לתבנית ש.11/

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש־ס14.12.1999 ,

השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :זכרון יעקב,
המורדות המערביים של זכרון יעקב ,ממערב לרח׳ צה״ל
ומדרום לשטח רובי  -גוש  ,11320חלקות  :127 ,124גוש
 ,11321חלקה .28
עיקרי הוראות התכנית :א( תכנון אזור מגורים מיוחד
)מקסימום  110יח״ד( המשתלב בתוואי הקרקע והנוף
הייחודיים כאזור :ב( קביעת מגרש למגורים א׳ ) 4יח״ד( :ג(
קביעת הוראוח בניה ופיתוח בשטח שמורה :ד( התוויית
דרכים ,קביעה דרך גישה לפרויקט שיהיה דרך נופית :ה(
קביעה שטח ציבורי פתוח לטיילת :ו( קביעת שטח פרטי
פתוח.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לחבנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי
 ,11חיפה  ,31048טלי  .04-8616222המתנגד ימציא את העתק
החנגדותו למשרדי הועדה המקומית לחכנון ולבניה
השומרון ,רח׳ המייסדים  ,54ת״ד  ,58זברון יעקב  ,30950טלי
.06-6399254
התנגדות לתכנית לא תחקבל ולא חידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדוח שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי השומרון
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מפורטת מם׳
ש711/״ ,שינוי לתבניוח ש/במ ,414/ש/במ414/ב ,ש/במ/
414ד ,ש/במ ,500/ש ,508/ש/במ ,526/ש/במ 531/וש.536/
השטחים
כרכור.

הכלולים

בתבנית

ומקומם:

פרדם־חנה-

עיקרי הוראות התכנית :מתן אפשרות להקמת תחנות
טרנספורמציה בתוך השטחים המיועדים לשטח ציבורי
פתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.12.1997ובילקוט הפרסומים  ,4595התשנ״ח ,עמי .878
התכנית האמורה נמצאת במשרדי ה1עדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה וכן במשרדי הועדה המקומית
לחבנון ולבניה השומרון ובל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט״ז בבסלו תתש״ם ) 25בנובמבר 999ו(
חיים קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי יהוד
הודעה

בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יהוד מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מסי
יד3002/״ ,שינוי לתבנית יד/במ.2001/
השטתים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד ־ גוש ,6693
ח״ח  :94 ,59 ,53 ,15-12גוש  ,6729חלקות ,45 ,34-32 ,30-27
.76 ,47
תכניה קיימת
שינוי
הוראוח התכנית:
עיקרי
המאופיינת בבינוי עמוד קרקע ,לשכונת מנורים בת 250
יח״ד בבנינים רבי קומות בגובה משתנה .ביצוע פינויים
ויצירת מוקד ארורבי :א( שינוי מאזור מגורים ב׳ לאזור
מגורים ג מיוחד ,לשב״צ ,לשפ״פ ולשצ־פ :בן שינוי משב״צ
לשפ״פ ולאזור מגורים ג׳ מיוחד :ג( שינוי מיקום מגרשים
למבני ציבור ,-ד( ביטול דרך משולבח ,קביעת דרך חדשה
והרחבת דרך קיימת :ה( בניית  250יח״ד :ו{ איחוד וחלוקה
בהסכמת הבעלים :ז( קביעת תכליות ושימושים ,הוראוח
וזכויות בניה לאזורים שבתכניח זו.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי החכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות כתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ו,
רמלה  ,72406טלי  .08-9270170המתנגד ימציא אח העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומיח לחבנון ולבניה יהוד,
רח׳ מרבד הקסמים  ,6יהוד  ,56100טלי .03-5391217
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדוח שעליהן היא מסתמכת.
מרחב חכנון מקומי יהוד
הודעה

בדבר הפקדה תבניה מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,ההשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יהוד מופקדת ״תכנית מפורטת מסי יד14/ו2״,
שינוי לתכנית יד/במ.2001/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :יהוד ,רח׳ ויצמן 5
ומתחם אשכנזי  -גוש  ,6693חלקה  ,93ח־ח  :94גוש ,6732
חלקות  :82 ,52 .50מגרשים 013 ,941 ,937 ,815ו.
עיקרי הוראות התבנית :א( מתן אפשרות להוספת
קומה מסחריח ,לשירוחימ בנקאיים בלבד ,על מבנה בנק
הפועלים בחלקה  815הבולל קומת משרדים אחת מעל קומה
מסחרית ומרתף ולתשוות את גובהו לגובה המבנה הקיים
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המכיל  3קומוח מגורים על גבי קומה מסחרית :ב! הגדלת
זכויות הבניה של מבני הציבור במגרשים  937ו־ו :94ג(
קביעת דרך גישה וזכויוח מעבר מרח• ויצמן לחניון המחוכנן
במתחם אשכנזי :ד( קביעה חקנות בניה ועקרונות בינוי
בחחום התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רת׳ דני מס ,1
רמלה  ,72406טלי  .08-9270170המתנגד ימציא את העתק
תתנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה יהוד,
רה׳ מרבד הקסמים  ,6יהוד  ,56100טלי .03-5391217
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכח.
מרחב תכנון מקומי פחח תקוה
הודעה

ב ד ב ר א י ש ו ר תבניות מ י ת א ר מקומיות.

נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) (1״תכנית מיתאר מקומית מם׳
לתכניות פת1 2000/פת.13/1232/

פח62/1232/״,

שינוי

השסחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח׳
רבניצקי  -גוש  ,6356חלקות .52 ,42
עיקרי הוראות התכניה :קביעת דרך חדשה ונגישות
לחלקה.
הודעה על הפקדת החבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4790התשנ״ט ,עמי .4969
)• (2׳תכנית מיתאר מקומית מס׳ פח1/312/״ ,שינוי לתבניות
פת 2000/ופת.312/
השטחים הכלולים בהבניה ומקומם :פחת תקוה ,רח׳
קפלן /23-19א פינת רח׳ פיכמן  - 26גוש  ,6373חלקות
 ,600 ,597 ,596 ,583-578ח״ח .599
עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד וחלוקה מחדש :ב(
שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים בי :ג(
שינוי ייעוד משטח לבניני ציבור לאזור מגורים בי :ד(
שינוי ייעוד מאזור מגורים ב׳ לדרך מוצעח.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוס הפרסומים
 ,4643החשנ׳׳ח ,עמ׳ .3532
) (3״תכנית מיתאר מקומית מס׳
לתכניות פת 14/2000/ופת.2000/

פת263/ו4/״,

שינוי

השסחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,רח׳
הפלמ״ח  - 21גוש  ,6373חלקה .343
עיקרי הוראות החבניח :א( שינוי ייעוד ממגורים ב•
למגורים ב׳ מיוחד :ב! תוספת קומה  5חלקיה ו־ח׳ גג +
דירת גן :ג( הגדלת מספר יחידות דיור מ־ 6ל־ ;10ד(
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הקמה קומת מרתף לצורך חניון ,בקו בנין  0מגבולות
המגרש־ ,ה( הקטנת מרווח צדדי לקומוח  4-1מ־ 4מ׳
ל־ 3.6מי; ו( הקטנה מרווח צדדי לקומה  5מ־ 5מי ל־4.5
מי :ז( הקטנת מרווח צדדי לשצי׳פ מ־ 3מ׳ ל־ 2מי; ח(
הבלטת גזוזטראות מעבר לקו בנין לרח\ב ולשצ״פ
בחוק.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4719התשנ״ט ,עמי .1547
התבניות האמורות נמצאוח במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה ,וכל מעוניין רשאי לעיין בהן,
בימים ובשעות שהמשרדים' האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מ י ת א ר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התקנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון -ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה פתח תקוה מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית
מם• פת3/ו22/12״ ,שינוי לתכניות פת 2000/ופת.9/1213/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח חקוה ,רח׳
פינםקר  - 79גוש  ,6376חלקה  ,146ח׳׳ח .149
עיקרי הוראות התבנית :א(,הגדלת מספר יח״ד מ־15
ל־־ 38יחידות :ב( קביעת הוראי^בניה הכוללות  22•%עיקרי;
ג( קביעת הוראות בניה לחח^ה לבריאות המשפחה ,בשטח
של  150מ״ר :ד( הגדלת גובהי הבנין מ־ 4קומות ע״ע ל־ 9ע״ח
 +חדרים על הגג ,מעל מרתף חניה מקורה :ה( איחוד
וחלוקה :ו( קביעת בינוי ועיצוב אדריכלי :ז( קביעה קווי
ביין.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט חבנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי ההבניה ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף ס 10לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בחוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזיח לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,דחי דני מס ו,
רמלה  ,72406טלי  .08-9270170המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח
תקוה ,רח׳ העליה השניה ו ,פתח תקוה ,טלי .03-9052282
התנגדות להבניה לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בבחב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת אח
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי נתניה
הודעה

בדבר אישור תכנית מפורטת

נמסרת בזה ה1דעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
נת00/ו/ש-ו
להבניות נת100/ש,
שינוי
נת24/800/״,
ונת.7/400/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נתניה ,רח׳ דוד
המלך  -גוש • ,827חלקה .64

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד מגרש  64מאזור
מגורים ג׳ למגורים ולמלונות לפי נת/100/ש 1/לאזור מלונות,
מסתר ומגורים מיוחד :ב( קביעת זכויות בניה והוראות בינוי
לבית המלון ולמגורים מיוחד ,למספר הקומות ולעיצוב
האדריכלי ,הגדלח מספר היחידוח מ־ 48יחידות ל־88
יחידות והגדלה מספר הדירות מ־ 8דירות ל־0ו דירוח :ג(
קביעה שטחי הבניה ושימושי המפלסים השונים :ד( קביעת
קווי בנין.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4543התשנ־ז ,עמי .4442
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרבז ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה ובל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

השטתים הכלולים בתבנית ומקומם :רחובות ,רח׳ ויצמן
 - 7גוש  ,3703חלקה  35ו.
עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
ב׳ לפי תכנית רת/550/ב לאזור מגורים מרכזי למגורים
ולמסחר ,ושינוי ייעוד משב״צ לאזור מרכזי; ב( קביעת שטח
לשביל להולבי רגל וביטול דרך ושטח לבניני ציבור :ג(
קביעת הוראוח בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4287החשנ׳׳ה ,עמ׳ .2257
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקתל.

מרתב תכנון מקומי פתח תקוה
הודעה ב ד ב ר ביטול הודעת ה פ ק ד ת תבנית
מ י ת א ר מקומית והודעה מתוקנת ב ד ב ר
הפקדתה
נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת הפקדת תבנית
מיתאר מקומית מס׳ פת26/1232/ב שפורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4671התשנ״ח ,עבר  ,4749ובהתאם לסעיף 89
לחוק התכנון והבניה ,החשכ״ה ,1965-נמסרת בזה הודעה
כי במשרדי הועדה המחוזיח לחכנון ולבניה מחוז המרכז
ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח חקוה
מופקדת ״תבנית מיתאר מקומית מס׳ פת26/1232/ב״ ,שינוי
לתבניות פת ,2000/פת 10/2000/ופת.26/1232/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :פתח תקוה ,דת׳ בן
ציון גליס )רה׳ סגולה( ורח׳ הבורסקאי  -גוש  ,6354תלקות
.56-54
עיקרי הוראות התכנית :א( קביעת הוראות בדבר
איחוד וחלוקה מתדש :ב( התוויית דרך חדשה :ג( קביעת
בניה בקיר משותף :ד( קביעת קו בנין לבנין קיים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית1 ,בן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדוח בחוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח• דני מס ,1
רמלה  ,72406טל׳ 9270170־ .08המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון !לבניה פתח
חקוה ,רה׳ העליה השניה  ,1פתת תקוה ,טל׳ .03-9052282
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדוח שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי רחובות
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מסי רח/550/ב11/״ ,שינוי לתכנית רח550/ב.

ילקוט הפרסומים  ,4832הי בטבת התש״ס14.12.1999 ,

מרחב תכנון מקומי רעננה
הודעה

בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף 7ו 1לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומית מס• רע307/1/א״ ,שינוי לתכניות רע85/1/ו ,רע2000/
ורע.307/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה ,רחובות בר
אילן ,אחוזה ופוזין  -גוש  ,*580חלקה .324
עיקרי הוראות התבנית :א( ביטול בנין מגורים בן 3
דירות בשטח של  450מ־ר מעל מרב :מסחרי והגדלת שטח
בנין המשרדים ב־ 450מ־ר :ב( שינוי צורת שטח פרטי
פתוח.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4783התשנ־ט ,עבר 5ו.47
תתבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רעננה וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי הדרים
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ־תכנית מפורטת מס׳
הר3/329/יבי ,שינוי לתבניות הר ,3/329/הר15/329/א
והר.160/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הוד השרון ,רח׳
מגדיאל ורת׳ רעות ,מגרשים  - 3 ,2 ,1גוש  ,6412ח״ח .76
עיקרי תוראות התכנית :א( שינוי ייעוד מאזור מגורים
ג׳ עם תזית מסתרית לאזור מגורים ג׳ מיותר עם חזית
מסחרית :ב( קביעת הוראות בניה :ג( מתן אפשרות להוצאת
היתר בניה.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4789התשנ״ט ,עמי .4961
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התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הדרים וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי לודים
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מסי
גז6/ו7/4ו״ ,שינוי לתבנית משמ)39/גז(.
השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :כפר דניאל ,אזור
התעשיה  -גוש  ,4595ח״ח  ;27גוש  ,4596ח״ח :78 ,55 ,18 ,17
גוש  ,4599חלקה  ,7ח״ח .10-8 ,5
עיקרי הוראות התכניח :א( שינוי ייעוד מאזור מבני
משק ,העשיה ומגורים לאזור דרך ,חניות ,תעשיה משולבח
במסחר ,בשירותים ובשפ״פ :ב( קביעה הוראוח בניה ופיתוח
השטח :ג> קביעת מבנים להריסה :ד( איחוד וחלוקה
בהסכמת הבעלים.

מרחב תכנון מקומי מזרח השרון
הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  717לחוק התכנון
!הבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר אישור ׳׳תכנית מיתאר
מקומית מס׳ מש157/1/7/״ ,שינוי לתכני1ת מש0/1/7/
ומש1/7/י.1,849
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קלנםוה ,מגרש 5ו
 גוש  ,7863ח״ח .7עיקרי הוראות התכנית :א( הקטנת קו בנין לחזיה מ־5
מ׳ ל־ 3.5מי ,ומהשביל מ־ 3מ׳ ל־ 2מי־ ,ב( קביעה הוראוח
בניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4755התשנ׳׳ט ,עם׳ .3324
החכניח האמורה נמצאה במשרדי הועדה המתוזיח
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לחכנון ולבניה מזרח השרון וכל מעוניין רשאי לעיין בה,
כימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחימ לקהל.
מרחב תכנון מקומי מזרת השרון

הודעה על הפקדת ההבניה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4773התשנ״ט ,עמי .4258
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומיח
לחכנון ולבניה לודים וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ל1די•
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאר מקומית

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק החכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר
מקומית מם׳ גז7/20/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצר סרני  -גוש
 ,3789חלקה .1
עיקרי הוראות התבניח :א( שינוי ייעודי קרקע
חקלאית :ב( קביעת שימושים והוראות בניה לפי ייעודי
קרקע כמפורט להלן :שטח לבניני ציבור ,שטח ציבורי פתוח,
אזור מגורים ג׳ ,אזור מגורים בי ,אזור מסחרי ,אזור מסחר
ומשרדים ,דרכים ,בית עלמין ,שטח ציבורי לתחבורה
ולחניה ,פרוזדור חשמל ,שטח לחניה ציבוריח ושטח פרטי
פתוח :ג( התוויית דרכים :ד( קביעת מרחקים מינימליים
מבית עלמין כלהלן 85 :מי ממגורים 65 ,מ׳ ממבני ציבור50 ,
מ׳ ממסחר :ה( חלוקה בהסכמת בעלים.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4427התשנ״ו ,עמי .4104
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לודים וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעוח שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
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ב ד ב ר אישור תבנית מ י ת א ר מקומית

הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מפורטת

נמסרה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק החכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטה מס׳
מש151/1/7/״ ,שינוי לתבניות מש 0/1/7/ומש.5/664/
השטחים הכלולים
הישוב הישן  -גוש .7887

בתבנית ומקומם :קלנסוה ,מרכז

עיקרי הוראות התבנית :א( הריסת מבנה קיים ובנייח
מבנה במקומו :ב( שינוי ייעוד קרקע מאזור מגורים ד׳ לדרך:
ג( קביעת אחוזי בניה וקונטור בניה ,-ד( קביעח הוראוח
בניה.
הודעה על הפקדת המכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4755תתשנ״ט ,עמי .3325
התבנית האמורה נמעאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחה המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מזרח השרון וכל מעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי המרכז
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
הועדה
במשרדי
כי
התשב״ה965-ו,
והבניה,
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה
המקומיח להכנון ולבניה המרכז מופקדת ״תכנית מפורטת
מס׳ ממ2037/־ ,שינוי לתכניות ממ 2005/וממ2005/א.
השטחים הכלולים בהבניה ומקומם :ביה רגן  -גוש
 ,6075ח־ח  ,78מגרש 63א.
עיקרי הוראוח התכנית :תוספת זכויות בניה לבנין
קיים.

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט חכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להניש התנגד1ת בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,דתי דני מס ו,
רמלה  ,72406טל׳ 70ו .08-9270המתנגד ימציא את העחק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז,
רה׳ גליס  ,9אזור התעשיה סגולה ,פתח תקוה  ,49277טל׳
.03-9302053
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי שרונים
הודעה

ב ד ב ר אישור תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
י
!הבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מיתאר
מקומיה מס׳ הצ46/1/3/א״ ,שינוי לתכני1ת הצ ,2/38/הצ/38/
 ,11הצ9/33/ו והצ.60/1/3/

עיקרי הוראות התכנית :א( איחוד והלוקה בהסכמת
הבעלים :ב( שינוי ייעוד ח״ח  196מאזור מגורים א• המייעד
יח״ד אחת למגרש  ,2247לאזור מגורים א׳ מיוחד המייעד 2
יח״ד למגרש בביח דו־־משפתתי ,סך הכל  3יח״ד כולל מגרש
 2247/1שעליו קיימת ז יח״ד :ג( קביעת הנחיות ותנאים
לבניית מבני המגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכניח ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ,1
רמלה  ,72406טל• 9270170־ .08המתנגד ימציא את העתק
התנגדוחו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים,
רח׳ שטמפפר  ,5ת״ד  ,2171נתניה  ,42402טלי .09-8615825
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקוח ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
י״ד בכסלו התש״ס ) 23בנובמבר (1999
אהרון חי לוי
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

השטחים תכלולים בתכנית ומקומם :פרדסיה  -גוש
 ,8002חלקות .59-57
עיקרי הוראות התכניח :שינוי ,השלמה ופירוט של
תכנית מיתאר הצ 11/38/על ידי :א( שינוי ייעוד מאזור
חקלאי לאזור מגורים א׳ ,לשב״צ ,לשצ״פ ולדרכים :ב( שינוי
ייעוד מדרך לאזור מגורים א׳ :ג( איחוד וחלוקה בלי הסכמת
הבעלים :ד( תוספת יח״ד באזור מגורים א׳ קיים )לא ברה־
פרצלציה( :ה( התוויית דרכים ודרכים משולבות וביטול דרך
קיימת 0 :קביעת שטחים ציבוריים לבניני ציבור :ז( קביעת
שצ״פ :ת( קביעת הוראות בניה ,זכויות בניה ,מספר יח־ד,
מספד הקומות וקווי בנין :ט( קביעה מבנים להריסה :י(
קביעת מספר יח־ד ל־ 58גקיימות  2יח״ד(.
הודעה על הפקדת התבנית פורטמה בילקוט הפרסומים
 ,4745החשניט ,עמי .2958
התכנית האמורת נמצאת במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
.לתכנון ולבניה שרונים וכל מעוניין דשאי לעיין בה ,בימים
'ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי שרונים
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החבנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לחכנון ולבניה מחוז המרב :ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים מופקדת ״תכנית מיתאר מקומית מס•
הצ199/1/4/״ ,שינוי לתכניות הצ 15/1/4/והצ.130/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קדימה  -גוש
 ,8036ח״ח  196לשעבר ,מגרשים .2247/1 ,2247

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

מחוז הצפון
מרתב תכנון מקומי טבריה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשב־ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה מופקרת ״תכנית מיתאר מקומית מס׳
ג10793/־ ,שינוי לתבנית ג.287/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש
5284ו ,ח״ח  :78נוש  ,15285חלקה .35
עיקרי הוראות החכנית :שינוי ייעוד המגרש משצ׳׳פ
לבניית בית כנסת )מבנה ציבור( על מקלט קיים )דו־תכליתי(
המשמש גם בבית כנסת ובית מדרש.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחזק,
רשאי להגיש התנגדות בחוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טלי  .06-6508508המתנגד
ימציא אה העתק התנגדוחו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה ,עיריית טבריה ,מיקוד  ,14105טלי
.06-791911
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי חצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
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מרחב תכנון מקומי נצרת
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכניות מ י ת א ר מקומיות

נמסרה ־בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק החבנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזיח
להבנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת מופקדות תכניות אלה:
)ו(

״תבנית מיתאר מקומית מם׳ ג95/ו0ו״ ,שינוי לתכניות
ג 9000/ו־/365/41קד.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נצרת -
 ,16543חלקות .122 ,119 ,66 ,65 ,51

גוש

עיקרי הוראות התבנית :א( שינוי ייעוד ממג1רים
למנודים משולב עם מסחר :ב( קביעת הוראות בניה
חדשות בחחום התכנית :ג( הרחבת דרכים והקטנת קווי
בנין.
) (2״תכנית מיתאר מקומית מסי ג11369/״ ,שינוי לחכנית
ג.4070/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נצרת -
 ,16561ח״ח ד.53 ,20 ,

גוש

עיקרי הוראות החכנית :שינוי ייע1ד קרקע מאזור
מגורים א׳ לאזור מגורים  +מסחר וקביעת הוראות
וזכויות בנית בתחום התכנית וקביעת הסדרי חנועה
וחניה בתחום התכנית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה אח עצמו נפגע על
ידי חכניח ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לחכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלת ,נצרת עילית  ,17000טל׳  .06-6508508המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה נצרת ,עיריית נצרת ,מיקוד  ,16000טל׳
.06-573504

לתכנון ולבניה מחוז הצפון וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אצבע הגליל וכל מעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי בקעת בית שאן
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בקעת בית שאן מופקדת ׳תכנית מפורטת
מס׳ ג1187/ו״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גשר השלום ,אתר
הנצחה  -גוש  ,22985ח־ח .9 ,8
עיקרי הוראות המכניות שינוי ייעוד משטח חקלאי
לשטח אחר הנצחה  -שטח לאנדרטה ולשטח פרטי פתוח
וחניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בחבנית ,בימים ובשעות[
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזיח לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל׳  .06-6508508המתנגד
ימציא את העחק החנגדוחו למשרדי הועדה המקומית
לחכנון ולבניה בקעת בית שאן ,מועצה אזורית בקעת בית
שאן  ,10900טל׳ .06-539854
תתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
תעובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרתב תכנון מקומי גולן
הודעה

בדבר אישור תכנית מיתאר

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכח.

נמסרת בזה ה1דעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה~ ,1965בדבר אישור ־תבנית מיתאר מס׳
ג7940/״.

מרחב תכנון מקומי אצבע הגליל

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מבוא חמה  -גוש
 ,15196ח״ח  :2ג1ש  ,15200ח״ח  :11גוש  ,200000ח־ח 51״
.60

הודעה

בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
!הבניה ,החשב״ה ,1905-בדבר אישור ״תבנית מיתאר
מקומית מם׳ ג7390/״ ,שינוי להבניה ג.6540/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ראש פינה  -גוש
 ,13809ח־ח .41
עיקרי הוראות התכניח :ייעוד חלק מהשטח משטח
חקלאי לאזור מגורים מיוחד.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביו•
 30.8.1991ובילקוט הפרסומים  ,3927התשנ״ב ,עמ׳ .134
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית

1748

עיקרי הוראות התכנית :א( תיחום שטח הפיחוח של
קיבוץ מבוא חמה :ב( קביעת יעדים ואזורים :ג( קביעת
הוראות פיתוח :ד( מתן היתרי בניה :ה( שינוי ייעוד מתכנית
מיתארית לישוב לפי תבנית ג 5472/לייעודים המפורטים
בגוף התכנית.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.5.1998ובילקוט הפרסומים  ,4648החשנ־ח ,עמי .3816
התבנית האמורה נמצאת במשרדי ה1עדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובן במשרדי הועדה המקומית
לחכנון ולבניה גולן וכל מעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש׳׳ם14.12.1999 ,

מרחב תכנון מקומי הגלבוע
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכניות מ י ת א ר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לחכנון ולבניה הגלבוע מופקדות תכניות אלה:
)ו(

״תכנית מיתאר מקומית מם׳ ג3/ו107״ ,שינוי לתכנית
ג.7667/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טמרה
 ,17112ח״ח .21 ,20

 -גוש

עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד הקרקע משטח
לבניני ציבור לאזור מגורים אי.
) (2״תבנית מיתאר מקומית מם׳ ג0845/ו״ ,שינוי לתכנית
ג.2465/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יזרעאל  -גוש
 ,20564ח־ח  :5 ,4-2גוש  ,20574חלקות ו ,3 ,ח־ח :6 ,4 ,2
גוש  ,20575ח־ח ו.4-
עיקרי הוראות התכנית :א( עדכון טבלת וזכויוח בניה:
ב( קביעת הנתיות ותנאים לפיתוח ובניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי חבניח ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קריח
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל•  .06-6508508המתנגד
ימציא את העתק התנגדוחו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגלבוע ,ד־נ גלב1ע  ,19134טלי .06-531777
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תבנון מקומי הגליל המזרחי
הודעה

ב ד ב ר אישור תבניות מ י ת א ר מקומיות

נמסרח בזה ה1דעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה965-ו ,ברבר אישור תבניות אלה:
) (1״תבנית מיתאר מקומית מס׳ ג11122/־ ,שינוי לתכנית
ג.8584/
השטחים הכלולים בתכנית ומק1מם :טרעאן.
עיקרי הוראות התבנית :הסדרת שטח החכנית על ידי:
א( ביטול דרך גישה קיימת וייעודה לאזור מגורים בי :ב(
ביטול חלק מאזור שצ׳׳פ וייעודו למגורים בי :ג( הרחבת
תוואי דרכים קיימות.
הודעה על הפקדה החכניח פורסמה בעיתונות ביום
 11.6.1999ובילקוט הפרסומים  ,4781התשנ״ט ,עמי
.4660

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג0232/וי ,שינוי לתכנית
.5710/1
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר במא ~ גוש
 ,15333ח״ח 38
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח
שכונת מגורים תוך שינוי בייעודי השטחים.
הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.6.1999ובילקוט הפרסומים  ,4789התשנ״ט ,עמי
.4966
התכניות האמורוח נמצאוח במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המזרחי וכל מעוניין רשאי לעיין בהן,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מגדל העמק
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה965-ז ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה מגדל העמק מופקדת ׳׳תכנית מפורטת מס׳
ג11342/״.
השטחים הכלולים בחכניח ומקומם :מגדל העמק -
גוש  ,17343חלקה  :44גוש 7456ו ,ח״ח .60-54 ,52 ,51
עיקרי הוראות התכנית :הגדלת אחוזי בניה למגורים
ולמסחר בשטח המסומן בתשריט ולפי תבנית המופיעה
בתשריט ולפי תקנון זה בטבלת שימושי קרקע והוראות
בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לחבנון ולבניה מחוז הצפון ,קריח
הממשלה ,נצרת עילית  .17000טלי  .06-6508508המחנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מגדל העמק ,עיריית מנדל העמק ,מיקוד
 ,10500טל׳ .06-540730
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי הגליל העליון
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהחאס לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
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לחכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה הגליל העליון מופקדת ״תבנית מפורטת מם׳
ג10561/״ ,שינוי לתכניות ג 4424/וג.4277/

עיקרי הוראות התכנית :א( הקצאת שטחי מלאכה
ומסחר; ב( הסדרת דרכים לתנועה מוטורית ולהולכי
רגל.

השטחים הכלולים בחכנית ומקומם :שדה נחמיה -
גוש  ,13356ח״ח  :8גוש 3358ו ,ח״ח .1

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכניח ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדוח בחוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לחכנון ולבניה מחוז הצפון ,קריה
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טלי  .06-6508508המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל.

עיקרי הוראות התכנית :א( תיחום השטח הפתוח
בעבור שטח חקלאי מיוחד ללולים; ב( קביעת יעדים
ואזורים :ג( קביעת הוראוח פיתוח :ד( מתן אפשרות להוצאת
היחרי בניה :ה( שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי
מיוחד.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעוח
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי ההבניה ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיחונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טלי  .06-6508508המתנגד
ימציא אח העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון ,מועצה אזורית גליל עליון,
קרית שמונה  ,10200טלי .06-947372
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ב ד ב ר הפקדת תבניות מ י ת א ר מקומיות

נמסרה בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב תגליל מופקדות תבניות אלה:
) (1״תכנית מיחאר מקומיח מם׳ ג10104/״ ,שינוי לתבנית
ג.3492/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :דיר חנא  -גוש
 ,19430חלקוה  ,52 ,37 ,26ח״ח .106 ,36 ,27 ,25 ,24
עיקרי הוראוח התבניח :שינוי ייעוד למגורים ולשטח
ציבורי פהוח ולשטח פרטי פתוח והתוויית דרכים.
) (2״תכניה מיחאר מקומית מם׳ ג0387/ו״ ,שינוי לחבנית
נ.7240/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :עראבה  -גוש
 ,19354חלקה .27
עיקרי הוראות התבנית :שינוי ייעוד
ומשטח חקלאי לאזור ציבורי.

הודעה

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לתוק תתכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לחכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל מופקדח ״תכניה מיחאר מקומית
מם׳ ג9388/״ ,שינוי לחכניוח ב 3546/וג.4014/
 ,19353ח״ח .39 ,38
עיקרי הוראות התכנית :א( הטדרת בביש גישה
למגרשים :ב( חלוקה חדשה למגרשים :ג( התכנית מהווה
איחוד וחלוקה שלא בהסכמה בתוצאה מבניה לא חוקית.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניח ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פהוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט חכנוני אחר הרואה.אח עצמו נפגע על
ידי תתכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בחוך שישים ימים מיום פרסומה של
בעיתונים,
הפרסומים
בין
המאוחרת
ההודעה
למשרדי הועדה המחוזיח לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קריה
הממשלה ,נצרח עילית  ,17000טלי  .06-6508508המחנגד
ימציא אח העחק החנגדוחו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לב הגליל.
תתנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשת בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסחמכח.

מבית קברות

) (3״תכניה מיתאר מקומיה מס׳ ג11104/״ ,שינוי לתכניה
ג.6671/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סת׳נין  -גוש
 ,19270חלקות  ,74 ,73ח״ח .89 ,79 ,77 ,75 ,30 ,11 ,9 ,8
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מרחב תכנון מקומי לב הגליל
ב ד ב ר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

השטחים הכלולים בחכנית ומקומם :עראבה  -גוש

מרחב תכנון מקומי לב הגליל
הודעה

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקוח ובליווי הצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרתב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מ י ת א ר מקומיות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ם14.12.1999 ,

לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדות תכניות אלה:
)ו(

״תבנית מיתאר מקומית מס• ג0835/ו״ ,שינוי לתכנית
ג.5249/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רינה  -גוש ,17524
ח״ח .96 ,3-1

מרחב תכנון מקומי עמק הירדן
הודעה

בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לתוק התכנון
והבניה ,התשכ־ת ,1965-בדבר אישור ״תבנית מיתאר
מקומית מם׳ ג10838/־ ,שינוי לתכניות ג ,2261/נ8593/
1ג.7333/

עיקרי הוראות ההכנית :א( שינוי דרך הולכי רגל
למגורים א׳ ושטח למבני ציבור :ב( שינוי בקווי בנין,
אחוזי בנין וגובה בנין למתן לגיטימציה לבית קיים.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פוריה ,בפר
עבודה ,פוריה עילית  -גוש  ,15160ח־ח  ;1גוש ,15324
תלקות  ,94-88ח־ח .212

) (2״תכנית מיתאר מקומית מס׳ ג11248/״ ,שינוי לתכנית
ג.7215/

עיקרי הוראות התבנית! א( שינוי ייעוד משטת לתכנון
בעתיד לשטח למגורים ולשטת פרטי פתוח וחניה :ב( קביעת
הודאות והנחיות לפיחוח השטת :ג( קביעת זכויות והגבלות
בניה.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :עילוט  -גוש
 ,17484ח־ח  :64 ,55גוש  ,17486ח־ח .14
עיקרי הוראות התבנית :שינוי ייעוד מאז1ר ציבורי
פתוח למבנה ציבורי וקביעת הוראות וזכויות בניה
בתחום ה תבני ח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
^4
^ ^ ז מ ש ר ד י ם האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית 7000ו ,טל׳  .06-6508508המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח׳ כרמל  ,20/5נצרת עילית

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.5.1999ובילקוט הפרסומים  ,4773התשנ־ט ,עבר .4265
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה תמחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק הירדן וכל מעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
א׳ בכסלו התש־ס ) 10בנובמבר (1999
יגאל שחר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

 ,17000טלי .06-578887

מחוז הדרום

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדוח שעליהן היא מסתמכת,

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מיתאר מקומית

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור -תבנית מיתאר
מקומית מסי ג0594/ו״ ,שינוי לתבניות ג 5942/וג.8588/

מרחב תכנון מקומי אילת
הודעת

נמסרת בזה הודעה ,בתתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,החשב־ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
) ¡1־תבנית מפורטת מס׳ 50/114/03/2״,
/2מק8/ז.3

עיקרי הוראות התכניח :תוספת  19%בניה לחניה
ושינוי בחלוקת שטחי השירות מעל ומתחת לקרקע.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי תוואי דדך וחלוקה
למגרשים.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ובל מעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

שינוי

לתכנית

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אילת ,התוף
הצפוני ,מלון מלכת שבא ,מגרש  - 35גוש ) 40054לא
מוסדר(.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
,
׳ ,1793חלקות .25 ,24 ,14-12

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.7.1999ובילקוט הפרסומים  ,4781התשנ־ט ,עמי .4662

ב ד ב ר אישור תכניות מפורטות

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.8.1999ובילקוט הפרסומים  ,4804התש־ם ,עמי .57
)(2

־תבנית

שימי

לתכנית

מפורטת מסי 50/135/03/2״,

בתכנית 1מק1מם :אילת

גוש

.43/135/03/2
השטחים הכלולים
 ,40010חלקה .185/1

-

עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תבנונית להקמת
אזור משולב מנורים ומסחר על ידי שינויים בייעודי
הקרקע ,וקביעת זכויות ומגבלות בניה.
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הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.7.1999ובילקוט הפרסומים  ,4790החשנ״ט ,עמי
.5003
התבניות האמורות נמצאוח במשרדי הועדה המחוזיח
לתכנון ולבניה מחוז הדרום וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אילת וכל מעוניין רשאי לעיין בהן ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמידים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי ירוחם
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  89לחוק החכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לחכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לחכנון ולבניה ירוחם מופקדת ״חכניח מפורטה מסי /03/26
120״ ,שינוי לתכניות  101/03/26ו־.32/101/03/26
השטחים הכלולים בחכנית ומקומם :ירוחם  -ג1שים
 39538-39535בשלמות.
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תבנונית
למגרשים מיועדים לאזור מגורים א׳ על ידי איחוד וחלוקת
מגרשים ,שינויים בייעודי קרקע וקביעח זכויוח ומגבלות
בניה.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעוה
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי החבנית ,וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לחכנון ולבניה מחוז הדרום ,שד׳ יצחק רגר
 ,23באר שבע  ,84100טל׳  .07-6296435העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירוחם ,טל•
.07-6598236
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי ערד
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הורעה ,כהחאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לחבנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ערד מופקדת ״תכנית מפורטת מס׳ /03/24
 ,"6/108שינוי לתכנית .5/108/03/24
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערד ,שכ׳ טללים
 גוש  ,38209חלקות ו.2 ,עיקרי הוראות החכנית :הסדרת שטח לבניני ציבור על
ידי שינויים בייעודי קרקע ,איחוד וחלוקת מגרשים ,וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בחכניח ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
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בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שד• יצחק רגר
 ,23באר שבע  ,84100טלי  .07-6296435העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערד ,טל׳
.07-9951712

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדוח שעליהן היא מםתמכה.

מרחב הבנון מקומי באר טוביה
הודעה

ב ד ב ר אישור תכנית מפורטת

נמטרח בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  117לחוק החכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תכנית מפורטת מם•
3/112/03/3״ ,שינוי לתכנית .122/03/8
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בפר ורבודג  -ג ח ^ ^
 ,2749ח״ח  ,26מגרש  74בהתאם לתבנית .112/03/8
עיקרי הוראות ההבניה :יצירת מםגרח תכנוניה
להסדרת מגורים בישוב חקלאי על ידי שינויים בייעודי
קרקע במגרש זה וקביעת הנתיות ומגבלות בניה.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.7.1999ובילקוט הפרסומים  ,4784התשנ״ט ,עמי .4747
התכנית האמ1רה נמצאת במשרדי ה1עדה המח1זית
לתכנון ולבניה מחוז הדר1ם ,שד׳ יצחק רגר  ,23באר שבע
 ,84100טל׳  ,07-6296435וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה ,טל׳  ,08-8503404וכל מעוניין
רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

-..מרחב תכנון מקומי שמעונים
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תכנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק תתכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המתוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה מקומיח_
לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת ״תכנית מפורטת מ ^ 9
4/102/03/7״ ,שינוי לתכנית .1/102/03/7
השטחים הכלולים בתכניה ומקומם :ניר יצחק  -גוש
00307ו ,ח״ח .47
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית
להסדרה המצב הקיים ,להרחבת המפעל ,על ידי איחוד
וחלוקת מגרשים ,שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פהוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש׳יס14.12.1999 ,

ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שדי יצחק רגר
 ,23באר שבע 00ו ,84טלי  .07-6296435העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים,
טלי .07-6899696
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא חידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מםחמכת.

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שד׳ יצחק רגר
 ,23באר שבע  ,84100טל׳  .07-6296415העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה תמר-
רמת־-נגב ערכה תיכונה .נוה זהר ,טל• .07-6688809
התננדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הונשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי הצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב״ב בכסלו התש״ס )ו בדצמבר !1999
שלום דנינו
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מרחב תכנון מקומי תמר-רמתינגב-ערבה תיכונה
הודעה

בדבר אישור תבנית מפורטת

נמםרח בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור ״תבנית מפורטת מסי
26/139/03/10־ ,שינוי לתכנית .22/139/03/10
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :עין ב1קק  -ג1ש
^  , 1 0 0 1 4ח״ח  ,3מגרש  3.4.1בהתאם לתכנית :22/139/03/10
^ •  :ו ל ו ת תתכנית :במערב  -כביש מם׳  ,90בצפ1ן  -רצועת
שצ״פ ,בררום  -מגרש  ,3.4.0במזרח  -בביש מם׳ .2
עיקרי הוראות החכנית :הקסנת מנין שטחי הבניה.
הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיחונוח ביום
 16.7.1999ובילקוט הפרסומים  ,4794התשנ״ם ,עמי .5149
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לחכנון ולבניה מחוז הדרום ,שד׳ יצחק רגר  ,23באר שבע
 ,84100ט ל  ,07-6296435וכן במשרדי הועדה המקומית
לחכנון ולבניה תמר-רמת־נגב-ערכה תיכונה ,נוה זהר ,טל׳
 ,07-6688309וכל מעוניין דשאי לעיין בה ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פחוחימ לקהל.

מרחב תכנון מקומי תמר-רמה•־נגב-ערבה תיכונה
הודעה

בדבר הפקדת תבנית מפורטת

נמסרת בזה הודעה ,בהחאם לסעיף  89לחוק התכנון
!הבניה ,התשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לחכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומיח
לתכנון ולבניה תמר-רמת־ נגב-ערבה תיכונה מופקדת
״תכנית מפורטת מם׳ 5/111/03/10״ ,שינוי לתכניות /03/10
 111ו־.2/111/03/10השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עין יהב  -גוש
י
.39052
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תבנונית
להרחבה מושב עין יהב על ירי איחוד וחלוקת מגרשים,
שינויים בייעודי קרקע וקביעת זכויות בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית; בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי

ילקוט הפרסומים  ,4632ה׳ בטבת התש״ם14.12.1999 ,

מרחב תכנון מקומי באר טוביה
הודעה

ב ד ב ר הפקדת תבניות מפורטות

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום מופקדות תבניות אלה:
)ו(

״תבנית מפורטח מסי /8מק2034/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בצרון  -גוש ,2763
חלקות .286 ,285 ,78
עיקרי הוראות החבנית :שינוי בהעמדה למגרשים 285
ו־.286

)(2

־תכנית מפורטת מסי /6מק2044/״.
השטחים הכלולים בתכניח ימקומס :אחוה ,נאות אחוה
 גוש  ,2711ח״ח .34עיקרי הוראות התכנית :שינוי בחלוקת אחוזי הבניה
הקיימים ל־ 4קומות במקום ל־ 2קומות ,ושינוי גובה
המבנה ל־ 18.5מי.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעותשהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי חכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00ו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדוח בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לחכנון ולבניה באר סוביה ,אזור התעשיה
באר טוביה ,טלי  .08-8509771העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לחכנון ולבניה מחוז הדרום ,שדי
הנשיאים ,ת״ד  ,68באר שבע ,טלי .07-6296413
התנגדות לתכניה לא חחקבל ולא חידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
כ״ד בחשון התש״ס ) 3בנובמבר ¡1999
חנן חסיד
יושב ראש הועדה המקומית
לחבנון ולבניה באר טוביה
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הודעות לפי חוק הירושה ,התשכ״ה965-ו
ה ו ד ע ו ת ע ל ב ק ש ו ת ל צ ו י ר ו ש ה  ,צ ו קיום צ ו ו א ה א1
מינוי מ נ ה ל ע ז ב ו ן
ניתנת בזה הודעה ,בתתאם לסעיף  67לחוק הירושה,
התשכ״ה ,1965-כי בתיקים המפורטים להלן הוגשו לרשמים
לעניני ירושה בלשכות תשונות בקשות לצו ירושה ,לצו
קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.
בל המעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
לרשם לעניני ירושה שאליו הוגשה הבקשה ,בתוך ארבעה
עשר ימים מיום פרסום זה.
הרשם לעניני ירושה בירושלים ,רדו׳ יפו  ,216ירושלים
מסי
תיק

שם המנוח/ה

מס׳
שם המנוח/ה

תיק

שם המבקש/ת

הפטירה

שם המבקש/ת

1/1442

שהרבני עובדיה

1/1443

ססבוןמרצדס אלי!  17/04/1999רחיליועמרם

1/1444

בו אהרמ איבון

 02/09/1999בן אהרון ירון

1/1445

טובין מילטון

 07/08/1999שילד נטע

,1/1447

אייזישטט גורגריט  01/09/1999בם עדו

 15/07/1990שהרבני שלמה

שלמה אקסנהנדלר ,רשם
הרשם לעניני ירושה בתל אביב ,חזי איד׳לסון ב ,1תל אביב
מסי

תאריך
1קפטירה

תאריך

תאריך
שם המנוה/ה

תיק

הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
1/1415

לרנר פרידה

 15/07/1999לרנר מלך

ירושות
3/2037

הובמן קמלי1ה

 26/10/1998וולקו דוד בתח־ו

1/1416

גרינפס צבי

 26/02/1999גרינפס יוסף

2/6335

איז־לן־ביץ בטי

 28/01/1999גולדברג פאני

1/1417

בנישו דוד

 06/06/1997בנישו גירת־

1/9617

כהןמשיח

 26/07/1999כה!דיאנה

1/1419

טיגר שמחה

 03/08/1999טיגר ברוניה

1/9620

גרונור מרגריטה

 07/08/1999גרומר טיכאל

1/1420

קדוש מאיר

 09/08/1999קדוש רנה

1/9621

דערי שמואל

 23/07/1999דור זיו

1/1421

צאתם סימן

 15/06/1999צארומוביג׳ מזל

1/9625

כצמן עזרא

 23/07/1987רחמני דבורה

1/1422

שדמן אליזבטה א  31/12/1995טרמן רינה

1/9627

מלול דוד

 15/07/1997טלולמרסל

1/9629

ברוש אליהו

 16/03/1999ברוש אייל

1/9630

רחמיו רגינה

 23/03/1999רתמיןיעקב

/9631ו

אשכנזי זינבול

 06/06/1999אקיבוטי יצחק

1/9632

פרינץמריממירה  21/07/1999פרינץ זאב

נחרתי לאה

 13/08/1987דרור רחל

1/1424

שרמןזולמן משה

 03/05/1999שרמן רינה

1/1425

לאון יפה

 07/07/1999הרשקוביץ לאה

1/1426

יוסופוב בוריס

 31/12/1998יוסף אברהם

1/1428

חמסני מצרי רחל

 01/03/1982חן עזרא

1/1430

לזר אליהו

 13/03/1999שחר רות

1/1451

לזר רחל

 11/04/1995שתר רות

1/1433

יעקב ירדנה

 09/06/1998יעקב רמי

1/1436

מלול אלי

 25/06/1999כהן רחל
 06/07/1999כהן חנה

1/1423

1/1438

שיטרית שמחה

1/1439

מריץ שחפ לואיס  29/09/1976שחפגשטיין( בוטה
 30/05/1999בן המו שדה

1 /1440

בן המו שמעון

1/1441

סדמרין מחמוד

 26/07/1998סונזרין מוחמד

1/1446

לוי דנה

 02/06/1998לוי אברהם

צוואות
1/1369
1/1418

מבורך-לוי אפריס  31/5/1999נוי אםחר
 02/02/1999הרן מנון
פרס ינינה
וושלר זאב

 03/05/1999וושלר נינה

1/1429

זםלבסקי ישראל

 17/04/1999זסלבסקי קרן

1/1432

משעלי רבקה

 04/09/1995משעלי יצחק

1/1427

 434ו1 /

בן יהודה סימוסו  31/07/1999בן יהודה אבי

1/1435

פרוינדל דךד

 11/08/1999עידון גנית

1/3437

גייבל הימן

 06/08/1999גייבל פשה
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1/9634

צוקרמו שרגא

1/9636

גבלי כהן דרורה ז  02/12/1998כהו אברהם

1/9638

שהרבני חוגי

 28/09/1974םבינסקיאסתר
 29/06/1997שהרבני יחזקאל

1/9610

שולטן מנחם

 27/01/1999שולטן אילה

1/9641

פלדברגמרימ

 13/04/1999פלדברג משה

1/9643

פייט מוזס

 07/03/1992מיקרופולסקה דינה

1/9644

זקסחנה

 14/02/1984זקמ שמואל

1/9645

בן יוסף אהרן

 31/05/1999יוםופוב מריה

1/9647

בן שיטרית יחיה

 10/02/1996בן שטרית פרלה

1/9649

בן שיטרית קמילה  20/06/1999בן שטרית פרלה

1/9650

הרשקוביץרבקה

 30/11/1998קרני תנה

1/9653

ליברמן שרה

 28/04/1999ליברמן יעקב

1/9556

מגידור שרה

 17/04/1999מגידור מנחם

1/9658

שטיינרזולםן

 16/07/1999שני ענת

1/9660

שינדרמן פרומה

 13/04/1995שינדרמןגנאדי

1/9661

מעה דניאלה

 30/07/1999מנה משה

1/9668

צ׳ובוטרוטתי

 03/05/1999מנש פולי

1/9669

חדדחיימ

 02/08/1996חדו מירה

1/9671

בדסי נינה

 01/03/1953ברסי הנרי מישל

1/9680

בראז עירן

 23/08/1999ברא׳׳ז רות מרים

ילקוט הפרסומים  ,4852ה׳ בטבת התש״ס15.12.1999 ,

^

הרשם לעניני יתשה בתל אביב ,רח׳ אידלסון ג ו  ,תל אביב
)המשף
מסי
תיק

תאריך
שם המנוח/ה

הפטירה

שם הנזבקש/ת

ירוטות
2/9681

פרידמן צפורה פנ  06/06/1999גוטםפורכט שמעון

1/9682

זגדון רינה

 21/01/1997זיגדון משה

1/9685

גולדברג שמואל

 06/08/1999גולדברג שרה

1/9686

אבו אילנה

 11/04/1995חבתון צביה

2/9689

קמיניצקי טובה

1/9691

שפירא דוד

 16/06/1999שפירא ראובן

1/9692

הירש א ל י ש ר

 05/01/1999הירש נידח

1/9694

שמרלינג ברנדלה  18/03/1990מכנס מיכאלה

1/9696

אוקנין שלמה

 15/06/1999בלול! מרגלית

1/9699

דנו אליהו

 02/07/1999דנןיקוטש

1/9700

ברטש רובין

 12/08/1999בדטש שמעון

1/9701

ברטש פי׳־גה

 19/08/1998ברטש שמעון

1 /9702
1 /9703

 23/12/1996שחם גבריאל

זילברשטיין איד?  05/12/1997לופו אדיה
מקרבין איטה

 10/02/1981מסר יוכי

1/9709

חליב חלב

 04/12/1991חליב נעימה

1/9710

רטושניאק חמיה

 18/11/1994בן דחן בלה

1/9711

אלסטר רוזה

 14/07/1999שחק שרגא

1/9712

מלכה פנינה

 02/04/1999לוגסי תמר

1/9716

פישמו מרקו דורו  11/01/1985מרקו קלבה דניזה ף

1/9718

כץ הלו

1/9719

ליבוביץ בלומה

 20/10/1998אריאל שלום

1/9720

ליבוביץ שאול

 23/08/1993אריאל שלום

1/9722

גטניו לאה

 21/02/1998צרפתי יוסף

1/9723

מוכתר נגיה

 26/03/1999חדד אביבה

1/9724

מוכתר אלישע

 21/10/1984חדד אביבה

1/9725

ששוו רגמה

 06/08/1999שני אליהו

1/9726

פאהו יעקב

 09/08/1999פאהן אריה

1/9729

לוי מלמד אורה

 20/08/1999לוי מלמד עמיקם

1/5731

מילבםקי אסתר

 !9/08/1999ברכר גחלת

1/9732

גזו לי משה

 06/05/1996גזולי מזל

1/9733

ליפץ שמעון

 03/08/1998ל י פ ץ ב ו ע ו

1/9736

ליבוביץ׳)סי חנה  04/08/1998ליבוביץ ,קור יונה פ

1/9737

רובן רבקה

1/9741

גימבורסקי יעקב  01/03/1997גינזבורסקי נגה

1/9742

פרוכטרדן

 03/08/1999פרוכטר רוחמה

1/9743

מינץ מאיר

 14/06/1998מינץשלמה

1/9746

קליין רחל

 !3/11/1998דקל אילנה

1/9747

מזרחי שרה

 19/07/1999מזרחי רחל

1/9748

קטיראי יוסף

 12/09/1997קטידאי פרתי!

1/9749

מלכי עזרא

 04/12/1995מלכי קלדה

1/9753

רוזה יוסף

 06/08/1999ת א ש ר

 24/07/1973דלברברג רבקה

 22/1 1/1994לוינגר יפה

ילקוט הפרסומים  ,4852ה׳ בטבת התש״ם15.12.1999 ,

מם•
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

1/9755

פורמן דוד

1/9758

גבאי מאיר

 01/05/1967גבאי עזרא

1/9759

גבאי מתנה

 27/09/1990גבאי עזרא

1/9761

סמטוב פיליפ

 11/03/1997סימטוב מתי

1/9764

פפר משה

 17/10/1995פפר יואב

1/9765

סלם דוד

 16/03/1986שלום יוסף

1/9766

קסנר יהושע

 26/11/1996משגב רבקה

1/9769

פריסט מתדל

 12/08/0999פריסט גלית

1/9770

דאדיאח סולטנה

 19/10/1990דדיה מאיר

1/9771

בלולו יוסף

 10/05/1998בלולו יצחק

1/9772

פוגל אורנה

 28/05/1999פוגל אליעזר

1/9773
1/9774

אסולין יצחק

 28/12/1997צאבאבא רחל

דדיה משה

 11/04/1999דדיה מאיר

1/9775

ראיבי אביאל

 12/06/1999ראיבי נרי

1/9777

שפיבק דינה

 16/02/1972שפר שולה

1/9780

אבו פרג׳ דיזי

 12/09/1994אבו פרג יחזקאל

1/9781

אבו פרג׳ יוסף

 19/03/1998אבו פרג׳ יחזקאל

1/9782

רוח חיה

 19/07/1996הירשנביין מרלנה

1/9783

אזולאי מאיר

 13/08/1999אזולאי ברק

1/9791

צייג יאירה

 17/08/1999צייג מאיר

1/9793

בהן יוסף

 15/06/1998כהן אמה מרים

1/9794
1/9798

פרידמן אננה

 18/04/1999פרידמן רחליה

סלמןיעקב

 25/07/1999סלמן עטרה

1/9800

מבשוב בו ארי תמ 31/05/1982 1בן אריה מבשו זאב

1/9802
1/9805
1 /9809
1/9810
1/9811
1/9815
1/9818
1/9819
1/9821
1/9823
1/9825
1/9827
1/9829
־1/9832
1/9834
1/9837
1/9839
1/9840
1/9841
1/9842

 19/12/1995פורמן יוסף

,

מבשוב בן ארי מל 14/06/1976 3בן אריה מבשו זאב
ה ולץ משה

 12/05/1999גדרון נחמה

טאובר ברום לואינ  28/12/1997מצלר פלורה
פויסם שמעון

 12/04/1999פויםט ברברה

א ל ש ו ועמי

 24/07/1999אלשייו יצחק

אולנברג טובה

 07/08/1998פרחיה אילנה

עמרני יהודה

 23/02/1997שמריהו אילנה

בן עזרא רחל

 09/01/1999בן עזרא יעקב

בנישטי נסים

 20/09/1989סבו ג׳זל

בנישטי פריהה

 !9/05/1999סבר ג׳זל

שכטר רחל

 01/05/1993שר אלי

עטור יפת

 27/11/1998עטור דוד

יפת נסים

 03/02/1997יפה מלכה

קומימי אברהם

 23/02/1997קומנזי מרגלית

למברגר אברהם

 01/02/1995סופיוב אהרן

דוידוביץ ישראל

 06/12/1998דוידוביץ אטל

גדעוני תנה

 02/09/1991בדדנוב עדה

כהן רוזה

 30/07/1999כהן גתו

בלומןנתן

 16/07/1999בלונזן הילדה

סיגלר אורל

 04/03/1999סיגלר פדרי־קה

755

ו

הרשם לענעי יחשה בתל אביב ,רדו׳ אידלסדן  ,15תל אביב
)המשך(
מט׳
תיק

שם הםבוח/ה

תאריך
הפטירה

שס המבקש/ת

ירושות
1/9845

גריעהילה

 06/01/1999קצירו סועד

1/9846

מנדלאלברט

 16/06/1999מנדל אלכסנדר

הוכמן קטלינה

 26/10/1998גולדנברג קלרה

עבדי שלמה

 25/05/1999עבדח יעל
 03/08/1999גינור יורם

צוואות
2/2037
1/9166
1/9616
1/9618
1/9619
1/96^2
1/9623
1/9624
1/9626
1/9623
; 1/9633
1/9635
1/9637
1/9639
1/9642
1/9646

גינור רחל
בן ציון משה
מוטליס חווה
מולדובן הנה
שלו אפרים

הדרי לאה
וסומן מירלאה
דשא מיכאל

 25/07/1999בן ציון מרדכי
 14/05/1999טפליצקי אתה אינה

 18/02/1999מרלרובן מנחמ
 14/08/1999שלו רחל

 03/08/1999נוימן מלבה
 18/07/1999כהןוקון( נורית

 20/07/1999וסרמןדאן פייר
 18/09/1998דשא יעל

טיילר יוסף יעקב  26/05/1999מיילד אנטוני
 05/02/1996דוד עופר
דוד גניה

 14/08/1999עוזרי דתרית
עתרי יונה
רובן גלברט פרנו  09/08/1999רובן כסנדרה

1/9648
1/9652

 07/07/1999שניט פנינה
שביס פנינה
בק שלגבוים אד 25/09/1998 7בן ישי אילנה
עובדיה יוסף

1/9651
1/9654

מושקוניץ.משה

1/9655

מוגרבי קלמנטה

1/9657

ליודריו סרגיו

 06/11/1996עובדיה לולד
 04/11/1998מושקוביץ אידה
 23/06/1995נהנא אדי
 11/06/1999כהן זנטה
 23/11/1998רוחני ראובן

1/9659

רוחני איברהיס

1/9662

פרוידנטל סטפניז  23/05/1999גן-אור פז
 14/01/1999בראודה עמיר
ברא ודה נתן

1/9665

פלינמ מרדכי

1/9663
1/9664
1/9666
1/9667
1/9670
1/9672
1/9673
1/9674
1/9675
1/9676
1/9677
1/9678
1 ./9679
1756

כוכבי מזל

גוטליב יפה
גרובר מקם
בכור גורגיה
בכוד שועה

 03/05/1999כוכבי עמרם
 24/08/1999פלינט גבור רבקה

 30/01/1986נוטליב שרגא
 16/06/1999שרצד אהרן
 09/08/1999בכור אליהו
 11/04/1996בכור אליהו

סיגלשיפר שלמו  12/02/1994סיגלשיפר ריטה-רח
רובינשטיין יעקב  02/06/1999שחורי זהבה
ברוקמןאינ

אוברוצקה אננה
עטר מריה

שם המוח/ה

 19/08/1999רון ג׳ניפו אן
 22/09/1994שטתפלד אלן ילנה
 03/04/1999עטר אדיה

גדטליב אורית א 04/08/1 999

אבידר!מליצק חגית

שם המבקש/ת

 1/9681פרידמן צפורה פו  06/06/1999גוטספרוכט שמעון
 24/03/1999ברכר מרים
 1/9683ברבר ניסן יוסף
 1/9684אבו רחל
1/9687

1/96S8
1/9689

 27/06/1999אזרת חנן
אזרח דבורה
קנטורוביץ ולנטינ  09/08/1999תמיר איתי
גרינולד גוסטב

מס׳
תיק

תאריך
הפטיחז

אליש שרה

דוד מנחם

 16/03/1998ברקוביץ עדה

קמיניצקי טובה

 23/12/1998קמינצקי אריה

 1 /9690פטר חנה
 1/9693פלדמן אהובה
 1/9695בר אורין אסתר
 1 ,'9697להב רחל
1/9698

גדוברד זהבה

 1/9704רביץ סטפני
 1/9705אנטמן שמחה

 1/9706תנא אריה
 1/9707סולומון בלינה

 1/9708בוכפידר כרחלה

 1/5713רזויק ג׳ניה
 1/9714דרוס פי׳

 1/9715שאול רבקה
 1/9717לוצקי רפאל

1/9721

 11/11/1994הבתון צביה
 23/09/1998אליאש ישראל

לומטיג רחל

 25/09/1992צור שושנה
 31/05/1997פלדמן יגאל
 14/07/1999בר אורי! אופיר
 30/08/1999נסיהויהודית
 30/07/1999נרדברד אברהם
 13/07/1999רביץ תמר
 26/09/1997אנטמן שפרה י ו כ ב ^
 28/08/1999קרויטורו פאדלה
 21/07/1999סולומון דם
 19/01/1999בוכפירד אליעזר
 09/08/1999קס שושנה
 14/08/1999דרוס לסלי אן
 28/07/1999אבא שאול
 28/03/1999לוצקי נחמה
 08/02/1999ירון שמעון

 1/9727רובינשטין ישראל  11/05/1999חזות יחיאל
 26/08/1999רביב טל
 1/9728רביב רחל חיה

 1/9730חרבש אברהם
 1/9734קסירר יוסף

1/9735
1/9738
1/9739
1/9740
1/9744
1/9745

זהבי רעיה
קרל ונדה

 20/09/1998קלס יאיר
 22/07/1999צלטנר מיכל
 27/08/1999שלמתי יונתן
 07/08/1 999ידייקין אנה

מ י א ד ו משה

 21/05/1999לניאדו לילי

עגמי יצחק

 16/02/1999דוק גילה

מאהגרפתה הקנזו  22/12/1997מאהגדפתה אברהם

1/9751

הגר חיה

 22/08/1999הגר פאול

מ ל ו ישעיה

1/9752

 02/06/1998טעבאום רות

פלד בוטה

1/9754

 30/06/1999קופרברג שושנה

איזק בורבלה

1/9756

 21/07/1999וייס ניקולא׳

ביין קלדה אוה

1/9757

 27/06/1999ביין מטפן

עצתה דינה

1/9760

 17/08/1999עצמה עשהאל

לאופר מינדלה

 10/08/1999ב ר נרד

ביקל שרה

 09/06/1999אפלשטיין עתליה

1/9762
1/9763

^

ארז אלוני

 22/03/1999שרעבי ציון

1/9768

רטנר אלברט

 23/07/1999רמנר הלן

שפירא תהלה

 05/07/1999עין דור איטה

2/9546

טופל רפאל

 19/08/1999אטלס אנטולי

1/9776

מולשטיין מיר מרי  22/06/1999קריינדל קרולה לייב

1/9767

1/9778

פרקש שרלוטה

 13/08/1 999שרה פרידה

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס15.12.1999 ,

הרשם לעניני יחשה בתל אביב ,דחי אידלסון  ,13תל אביב
)המשך{
מם׳
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

צוואות
1/9779

לב טוב מלכה

 25/08/1999הרן אביבה

1/9784

שטיינר יולנדה

 21/01/1999שני ענת

1/9785

חיים יוסף

1/9786

כהן יחיאל

1/9787

שאלתיאל דוד

 24/02/1999חייט שולמית
 20/05/1999כהן הראל
 06/08/1999דורון איריס

1/9788

ארנפלד שרה

1/9789

א ת פ ל ד מרטין נ  15/01/1999ליפשיץ דינה
אנגל נתן)נפתל  26/07/1999אנגל-ברנפלד דחה

1/9790
1/9792

תירזי אלדד

1/979

שבתאי גיזלה

1/979

בסון יוסף

1/9797

בסון ויקטוריה

 25/03/1996ליפשיץ דינה

 02/04/1999בסון אליהו

1/3469

לונרהיה

 06/09/1973יצחק גלמן חנוך

 11/05/1998קרופ אידה

2/3469

לתר חיה

 08/09/1973כהן חנה

1/9808
1/9812
1/9813

ברנד לופו

1/9814

קופלר אנה

1/9817

מיכאלי סספניה  29/07/1999שבתאי דחה
פקולה נכה
 16/07/1999גורן צילה

 23/11/1998זילבר איגה

1/3471

סרוסי סתורי

 24/05/1999סתמי חיים

 10/08/1997גרינפלד לאה

1/3473

קורציה דוד

 13/09/1998גנט קודצ׳יה

 26/07/1999לקנר אריה

1/3475

ח־ורי רוברת

 16/05/1998חורי רפיק ראגב

 25/03/1999הון עליזה

1/3479

 22/08/1999זינרייו בלהה

1/3480

 09/03/1988נוסובסקי דבזרה

1/3481

 27/08/1999ברנו גיזה

1/3482

 25/06/1999זיידל אדריאן

גרינברג דוד
גפן נרד
מסרי םארה
ניצ־ביץשרגא

 12/04/1985וייס םנדרה
 23/05/1998גפו צבי
 07/02/1985מסאדוה סלאמה פאממה
 27/08/1999תדהר טובה

1/3486

פרהוד עימאד

 31/05/1991פרהודאברהיס

1/3489

טרנטייב יבגני

 17/09/1998נידנסייבאלה

1/3491

לפטץרחל

 12/04/1999פורסיאנסקי אינה

 27/02/1997לבוב אםה

1/3493

וורקו פנטה

 30/01/1996וורקודובלה

 02/09/1991מזרחי מרדכי

1/9820

לבוב לב

1/9822

מזרחי פלורה

1/9824

בוטראשוילי שר  07/08/1999תיחינאשוילי נאני
מינץ מאובה
 15/08/1999פראצון רפאל

1/3494

אגנצי חנה

 05/05/1999אבידנישרה

1/3500

מדנוליס נזונדק

 12/09/1997מרגוליס הנרי

1/3501

בסוב ולדימיר

 11/07/1999בםוב ילנה

 11/02/1995פראצון רפאל

1/3502

בנס פרידה

 18/04/1992ויסמן קרול-ג׳אן

 07/05/1999בייגל ודרה

1/3503

בנט סולומון

 01/05/1993ויסמן קרול-ג־א!

1/3240

גרבאן חדיגה

 01/01/1973אבו נדא חסנה

1/3504

חריםונוב ולרי

 20/12/1998חריםתוברימה

 07/07/1999גרוס פאול יוסף

1/3505

ליברמן ממינה

 07/07/1999ליברמן מרדכי מרק

 03/07/1999מודג)מרקוביץ אריה

1/3507

אמר א לברט

 19/08/1999לוי לאה

 01/07/1999גיקובס ת ת

1/3509

שפירו דיטה

 21/09/1995מילרילנה

 11/10/1994אייזנםאל חנה

1/3511

אפומדו איידן נאו!  12/08/1999אפומדו איידן אברהמ

 23/11/1997לב חררדו חולי

1/9828

מי נץ ראובן

1/9830

בייגל ליאו

1/9831

סנצקי הרי מנחם  13/06/1999סנצקי יהודה
וינברג מארק
 07/07/1999וינברנ פסח

1/9844

1/3464

לנדאו שרלוטה אז  30/09/1972אליקיס לנדאו גד

 07/11/1993בסון אליהו

בסנר בדניה בת

1 /9843

1/3457

גלזמו איגוד

 17/09/1996גחמן אלנה

1/3468

1/9806

לב שרה

1/3456

עשאילוב פולינה

 23/03/1999עשאילובאבא

אביטןרחמה

מילינגר דינה

1/9838

1/3455

גולדפרביעקב

 24/08/1999גולדפרב טובה

 11/07/1999בן מוחה אלים

1/9804

קלר אנה

1/3453

גרטלחסיה

 21/09/1990פרומרארנה

 10/07/1999סולוניקוף זואה

הזן צבי

אייזנטאל דוד

1/3449

גרטל ישעיהו

 28/06/1981פרזמרארנה

1/3467

1/9803

1/9835

1/3446

קניגמברג שלמה

 23/06/1985צוקר פרידה

רביב משה

רגב מכלה מ

1/9836

1/3443

פרלמוסר אברהם  05/03/1993א ל ו ר אהרון

 15/12/1985ראטמבעונה

גרינפלד זינחת

מרקוביץ יעקב

1/3361

 21/06/1999תירזי עליזה

1/9799

1 /9833

ירושות
ישראל חיים

 05/02/1992ישראל שלמה

1/3465

1/9801

גרוס לורי

שם הסנוח/ה

שס המבקש/ת

ברור סדיקה

גרובנר אלעזר

1/9826

מס׳
תיק

תאריך
הפטירה

 13/01/1997משה אילנה

קלימוק אינסה

1/9816

ה ר ש ם לעניני ירושה בחיפה ,חת׳ חסן מוקדי  ,2חיפה

יוסף זילביגר ,רשם

ילקוט הפרסומים 2ג ,48ה׳ בטבת התש־ס15.12.1999 ,

1/3514

גיטקיס קלרה

 10/11/1998וילחוב ליליה

1/3516

אפפל גזה

 17/06/1999אפפללאה

1/3517

ר י ץ יצחק

 15/11 /1990מחלין מיכאל

 757ו

הרשם לעניני יחשה בחיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,2חיפה
)המשך(
מסי
תיק

שם המנוח/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
2/3517

ריץיצחק

 15/11/1990שם טוב זיוה

1/3519

ריץ גוטה

 25/04/1999שם טוב זיוה

1/3525

אגוזי אהרן

 20/10/1985אגוזי מנחם

1/3529

שוחט טובה

 13/06/1999קיפרווסרבלה

1/3533

ארמה משה

 26/12/1998ארמה זרי

1/3535

ברטפלד אברהם

 05/03/1999אדיב הניה

1/3536

צגלדי סחו

 23/01/1987צגלדי אנדראס

צוואות
1/3442
1 /3444
1 /3445
1/3447
1 /3448
1/3450
1/3451
1/3452
1/3454
1/3458
1/3459
1/3460
1/3451
1/3462
1/3463
1 /3466
1/3470
1/3472
1 /3474
1/3476
1 /3477
1 /3478
1 /3483
1 /3484
1 /3485
1 /3487
1 /3488
1/3490
1/3492
1/3495
1/3496
1/3497

פרלמוטר קריסטי  03/06/1999פרלמוטר עמיקמ
יאסס שרה

 18/08/1999רק אסתר בילה

יעקובוביץאלקה  28/03/1999צבא ח רחל
וייצמ! גניה

 15/05/1999ויצמן ניקולאי

ביטון חיימ

 16/09/1997ביטון אברהם

ביטון םוליקה

 08/10/1991ביטון אברהם

מזרחי יונתן

 12/07/1 999מזרחי עודד

מזרחי דינה

 06/03/1998מזרחי עודד

שאנו יעקב

 10/09/1997שאנן איתן

הרשקוביץ לאופ 19/06/1999 1הרשקוביץ חיה
אידינגר אנוצה
קוקל שמואל

 07/08/1999קוקל יעקב

רוטפל הויך

 28/11/1998ת ט פ ל שרה

מלכה יוסף

 18/08/1999דיקינשטיין אורן ע״י א

שיינגולט אידל

 06/07/1981שורץ פא ולינה

חבינסק׳ מאיר

 28/08/1999חבינסקי אידה

לונו אברהם

 19/08/1999כהן חוה

משה אראלה

 20/07/1999אהה משה

פרי אריה

 21/08/1999פרי פריצוביץ פנינה

קפואה יעקב
אביטוב יעקב

 30/06/1 993אביטוב אברהם

סמל נפתלי חיים

 05/01/1999םםל לאה ע״י אפ

בן חיים אברהם

 10/07/1999בן חיים מרים

גרינברג אילנה ט  16/02/1999גרינברג זהבה

שם המטה/ה

1/3498

שמע עובדיה

 14/08/1999שנוע שושנה

1/3499

כהן אברהם

1/3506

 22/05/1999כהן מריס

פיש רגינה

1/3510

 23/08/1999ליבוביץ עודדה

קולוגדיבוב סרגה  28/08/1999םולובי בנימין

1/3512

עומד משמד

1/3513

הטיב מוחמד

1/3515

 15/05/1983מטיב אחמד

קרעאוי שהרבאן

1/3518

 24/12/1993קרעאוי אניס

קלן אנה

1/3520

 23/08/1999מוהוש גבריאל

לוי יוסף

 16/06/1987לוי אמיר

1/3521

פוליסצקי חיים

1/3522

 08/07/1999פוליםצקי תנה

אורבך מאיר

1/3523

 18/09/1995אורבך אברהמ

מעוז סרד

1/3524

 29/07/1999מעח יובל

מצרפי זכריה

1/3526

 19/07/1995מצרפי

נגרין סטלה

1/3527

 21/07/1999בלילי סאבינו

קרחי מרים

 07/09/1999לוי רינה

ש ו ש נ ה •

1/3528

לוי שרה

1/3530

 14/04/1998לוי אמיר

כהן יוסף

1/3531

 21/08/1999כהן רחל

ספיר דב )אברהם 27/10/1998 -ספיר יעל

1/3532

נחמיאס סרינה

1/3534

 01/03/1999נחמיאס סמי

שאמי פריד

1/3537

 07/05/1996נרימן קדרי יוסף שאמי

חרט אטינגן חנה

 14/02/1999מרט יוסף
 31/03/1996אורבך אברהם
לבנה ב ר עוז ,ר ש ם

הרשמ לעניני יחשה בבאר שבע ,ש ד שז׳׳ר  ,33באר שבע
מסי
תיק

ש• המטה/ה

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

ירושות
 2/982טפירו מזל טוב
 08/01/1998טפירו יעקב
 1/1232פלדמן שרולטה
 04/04/1992קרםין מרים
גלינה
 1/1236סוסנובםקי
 06/04/1996סוסנובםקי יורי
 1/1237קיםלסי שילי שמ!  10/06/1999קיסלמי טלי
1/1239

פרנקל אמונה

 18/08/1999משיחי אהבה אצל עו״ 1/1240

ליטבק דניאל

 07/03/1999מיקי יניב םרים

1/1243

בן שושן עליזה

 19/07/1999בן שושן ארז

1/1245

גורדו! עמיאל

 19/07/1999וינר גורדו! ענת

צוקרמ! ישראל

 29/03/1998וורשאל שרה

1/1246

ריטרבנד נחמה

 22/05/1999דולינסקי אסתר

גולמר אברהס

 15/01/1996ליברזון ולדימיר

ריטרבנד יהודה

 23/02/1984דולינסקי אסתר

1/1247
1/1248
1 /1 249
1/1250
1/1252

1758

הפטירה

שם המבקש/ת

 23/03/1999עומר מוחמד הסו

 1/3538א ורב ך יוכבד

 15/08/1999הסקל דבורה

 20/08/1 999שטרן צבי

מס׳
תיק

תאריך

הבא חגי

 10/08/1997הבא תמר

אדרי חנניה

 08/05/1999אדרי לאה

^|

פומרנייק חוזה מו  28/07/1999פורמנייק אלנה רוזה
ברונזה גריגורי

 14/08/1995ברונזה לא וניד

זבולון חנוך

 18/07/1 999זבולון רנה אנה

מחוק פלור

 20/03/1 996מרזוק אליהו

אזולאי עמוס

 05/08/1999אזולאי קרן

גויכברג לזד

 16/1 0/1998פבזנר רחל

בוהבוט יחיא

 03/05/1999בוהבוט מזל

פרידמן דשו

 14/11/1995פרידמן םיבריו

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש׳׳ס15.12.1999 ,

הרשם לענעי ירושה בבאר שבע ,שד׳ שז׳׳ר  ,33באר שבע

)המשך(
מסי
תיק

תאריך

שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

הפטירה

ירושות
1/1253

פרידמן יולן

 29/07/1999פרידמן טיבריו

1/1254

אזולאי נינם

 17/09/1995אזולאי א נדרי

1/1255

חניה המון עטיה

 24/07/1995חניה הרצל

1/1257

שנהר עדי

 10/06/1999שנהר אליעזר

1/1258

מיכלאשוילי אבש  28/05/1999מיכלאשוילי נרגיזה
קרדי מיסה
 29/04/1982קרדי דנה

1/1259
1/1260

נדזין אלון

1/1262

לחון מעתוקה

1/1263
^^1/12
צוואות
1/1233

 01/11/1994קרמר אלנה
 06/10/1997שמעוני רחל

 06/03/1997פלושצ׳ב לודמילה
 16/10/1960חן אסתר

סנדלר יפיס
סופונרו מוני

מסי
תיק

תאריך
הפטירה

שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

1/893

גלמן יוסף

 31/05/1993יצחק גלמו חנוך

1/874

זעאתדה דורגאס

 28/10/1991דורגאםזעאתר גוני

1/894

ברום מםעוד

 24/01/1989גרידיש אריה

1/896

שולםן לאוו

 01/07/1967שולמו חיים

1/899

עומרי א חמד

 13/07/1996מוסטפא אחנה־ עומרי

1/900

תשאבון סעיד

 21/03/1966סעיד ח׳שיבון ריאד

1/901

בן-שיטדית דוד

 19/10/1998בן שיטרית אסתר

1/902

מרעי לביבה

 16/02/1981מרעי חס!

1/903

ג ד ר חוםיין

 24/07/1980אבו סמרה קורדיה

1/904

אבו תאיה אחמד

 03/05/1994אבו תאיה אבראהים

1/905

אבו תאיה מוחמזי  16/12/1994אבו תאיה אמנה

1/906

 03/08/1999ש ט ר ו ל י ב ו י ה יחיאל

שטדולי יהודה

צוואות
 1/883י קיסוס רחל

 23/08/1999קיסוס נסים

1/885

נודלמו חביבה

1/1234

פנצירר רתל

 16/05/1999שחר יוסף

1/895

סנדל גוםמב

 03/09/1999סלמובה ולריה

1/1235

בונדדב סופיה

 25/08/1997אחדובסקי ולדיםלב

1/897

מםיאס אלברטו

 20/07/1999גולו פיאדד

1/898

שורץ פסח

 13/06/1999שורץ חנה

 12/02/1997שחד יוסף

פנצירר לא ופלד

 09/08/1999אבן שושן תמר

 1/1238י שושן סולוםון

 09/05/1998גודליק אלכסנדר

1 /1241

קבלרצ׳יק שפרה

1/1242

קבלרצ׳יק מויסיי  13/07/1999גורליק אלכסנדר

1/1244

קלוסקי אברהם

 31/05/1999קלוסקי רות

1/1251

מאיר צפורה

 24/05/1999מאיד.שמואל

1/1256

פישלזון אנגל

 31/05/1999פישלזון אילדה

1/1261

בדייטבורג אלה

 25/08/1997אלכםנדדוב אנה

1/1265

קיקוזאשוילי תמר!  08/07/1997כץ מרבי

מינוי מנהל עזבון

3/984

מאיר שמואל

_הרשם
מס׳
תיק
ירושות
1/884
1/886
1/887
1/888
1 /889
1/890
1/891
1/892

לענעי

הודעות אלה מתפרסמות באחריוה המודיעים
ו א י ן בפרסומן מ ש ו ס מ ת ן תעודה ע ל נכונותן
יעוץ בלבלי בע״מ

)ד1״פ (51-209644-7
 19/05/1999מאיראבינעמ

בנערת ,רח׳

גלבוע , 9

הפטירה

שם המבקש/ת

תאריך
שם הכעוח/ה

לבנה בד ע ו ז  .רשם

גילבר

שושנה שניר ,רשם
ירושה

 01/04/1999גולדנברג בנימיו

נערת

)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה שהאטיפה הכללית האחרונה של
חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום שישי 28 ,בינואר  ,2000ברח׳
יד המעביד  ,12תל אביב לשם קבלת דיווח על פירוק
החברה.
דודים מילנר )בהן( ,מפרקת

מ  .ק ר פ ה ש ק ע ו ת ) (1996ב ע ״ מ
עדרי דוד
טודר סבטלנה
טודר סמן
עודה עודה

 07/05/1999שמראי אלנה

)ח״פ (51-233628-0

 05/10/1988טודר מיכאל

נמסרת בזה ה1דעה בהתאם לסעיף  321לפקודת
החברות ,בי ביום  24.11.1999התקבלה החלטה מיוחדת של
החברה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד אמיר
הלוי ,חי׳ז  ,05113062-3מרח׳ קלישר  -30תל אביב ,למפרק
החברה.

 03/10/1993טודר מיכאל
 04/12/1998עודה סלאם

 05/05/1998גולן רמי
גולן דחה
צוריאנו חיים יעק  17/07/1999צוריאנו לאה
גולדשטיין שבת  10/09/1990גולדשטיין גניה
גלמו חוה

אמיר הלוי ,עו־׳ד ,מפרק

 28/01/1999יצחק גלמו תנוך

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש׳׳ם15.12.1999 ,

 759ו

חברת

מריז אחזקות בע״מ
?ח״פ -229131-1ו(5
)בפירוק מרצון(

ה1דעה על אסיפה כללית סופית של החברה
בהתאם לסעיף  333לפקודת החברוח ]נוסח חדש[,
התשמ״ג ,1983-אני מודיע בזה לכל בעלי המניוח בחברה כי
ביום  6.2.2000בשעה  9.00תתכנס במשרדה הרשום של
החברה ,ברחי דניאל פדיש  ,3תל אביב ,אסיפה כללית סופית
של החברה ,ובה יונח די׳׳ח סופי של המפרק ויינתנו הסברים
אודותיו,
שלמה רודב ,מפרק

החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוה־ד
עמינדב קוסובסקיישחור ושמואל בכור ,מרת׳ הארבעה ,21
תל אביב ,למפרקי החברה .חתימת כל אחד מהמפרקים
תחייב את החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ־ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.
שמואל בבור ,עו׳ד ,מפרק

ח ב ר ת נווה ע ז ר א נבא( ב ג ו ש  3925ב ע ׳ ׳ מ
)ח־־פ {51-029945-6

ח ב ר ת ח ל ק ה  84ב ג ו ש  6760ב ע ׳ ׳ מ

)בפירוק מרצון!

)ח״פ (51-028176-9

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

)בפירוק מרצון(

נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה הנ־ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את ע ו ה ׳ ^
עמינדב קוםובסקי־שחוד ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה 0 1
חל אביב ,למפרקי החברה .תתימת כל אחד מהמפרקים
תחייב אח החברה.

הודעה על הזמנה להשתתף באסיפה כללית
נמסרת בזה הודעה שהאסיפה הכלליח האחרונה של
חברי החברה הנ״ל תתכנס ביום  10.2.2000בשעה ,11.00
במשרד עו־ד רפואה אה אונבר ,ברחי מאנה  ,21תל אביב,
לשם תנשת דו־־ת סופי של המפרק המראה כיעד התנהל
פירוק עסקי החברה ומה עשו בנכסי החברה וכדי לשמוע
ביאוריים נוספים מאת המפרק ולהחליט כיצד לנהוג
בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ־ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הורעה זו.
שמואל בבור ,עו־ד ,מפרק

א׳ רפואה ,מפרק

קבוצת

ש ט י ר י ו ע צ י נ י ה ו ל  1994ב ע ״ מ

מעון* ע ז ר א ) ב א ( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ
)ח־פ (51-029944-9

)ת״פ (51-192588-5
נמסרת בזה הודעה בי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה כדין ביום  24בנובמבר
 ,1999נתקבלה החלטה מיוחדה לפרק את החברה מרצון
ולמנות אח ישראלה שטיר־איינשטיין ,מרח־ אמירים ,15
סביון ,למפרקת החברה.
כל נישה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיהן בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למשרד עורבי הדין ד׳ בן־בסט י׳ לוי ,מרח׳
פרישמן  ,11תל אביב .63578
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו כאמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
התלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוה־ד
עמינדב קוסובסקי־שחור ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה ,21
תל אביב .למפרקי החברה .חתימת כל אחד מהמפרקימ
תחייב את ההברה.
בל נושה שיש לו תביעוח נגד החברה הנ־ל ,מוז!
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הובתות ,בתוך י
ימים מיום פרסום הודעה זו.

ישראלה שטיר-איינשטיין ,מפרקת

רמת

ע ז ר א }יט> ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ
)ח״פ י-ג(51-0;994

שמואל בכור ,עו׳ד ,מפרק

גבעה

ע ז ר א )יח( ב ג ו ש  3925ב ע ׳ ׳ מ
)ח־פ (51-029942-3

)בפירוק מרצון;

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

הודעה על פירוק מרצין ומינוי מהדקים

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכלליח שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה הניל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
ההלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את עוה־ד
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ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש׳־ם14.12.1999 ,

עמינדב קוסובסקי־שחור ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה ,21
תל אביב ,למפרקי החברה .תתימת כל אחד מהמפרקים
תחייב את החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.

חל אביב ,למפרקי החברה .חתימת כל אחד מהמפרקים
תחייב את החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד התביעה הנ־ל ,מוזמן
להניש למפרקיס את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך זג
ימים מיום פרסום הודעה זו.
שמואל בבור ,עו״ד ,מפרק

שמואל בבור ,עו״ר ,מפרק
מגדל
קרית

ע ז ר א )יז( ב ג ו ש  3925ב ע ׳ ׳ מ

ע ז ר א )יד( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ
)ח״פ (51-029938-1

)ח״פ (51-029941-5

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק ב י י י ז ומינוי מפרקים

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בייט  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את עוה״ד
עמינדב קוסובסקי־שחור ושמואל בכור ,מרח• הארבעה ,21
תל אביב ,למפרקי החברה .חתימת כל אחד מהמפרקים
תחייב את החברה.

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
^ ת ל ט ה מיותרת לפרק אח החברה מרצון ולמנות אח עוה״ד
• ^ י נ ד ב קוסובםקי־שחור ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה ו,2
תל אביב ,למפרקי החברה .חתימת כל אחד מהמפרקים
תחייב את החברה.
כל נושה שיש לו תביעוח נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.

ע

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.
שמואל בבור ,עו״ד ,מפרק

שמואל בבור ,עוי׳ד ,מפרק
דירת
אוהל

ע ז ר א )טז( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ

)ח״פ (51 -029937-3

)ת״פ (51-029940-7

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פידוק מיעין ומינוי מפרקים

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכלליח שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוה״ד
עמינדב קוסובסקי־שחור ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה ,21
תל אביב ,למפרקי החברה .חתימה בל אחד מהמפרקים
תחייב את החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
• • ג י ש למפרקים את תביעתו בצירוף הובתוח״ כתוך 21

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות אח עוה״ד
עמינדב קוסובםקי־שתור ושמואל בבור ,מרח׳ הארבעה ,21
תל אביב ,למפרקי החברה .חתימת כל אחד מהםפרקיס
תחייב את החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳יל ,מוזמן
להגיש למפרקים את חביעחו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו,
שמואל בבור ,עו׳יד ,מפרק

ימים מיום פרסום הודעה זו.
שמואל בביר ,עו״ד ,מפרק

משמר

ע ז ר א )יג( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ

ע ז ר א )טו( ב ג ו ש  3925ב ע ׳ ׳ מ
)ח״פ (51-029939-9
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום 999ו ,22.4.נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנוח אח עוה״ד
עמינדב קוסובםקי־שחור ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה ,21

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש־ס14.12.1999 ,

אוצר

ע ז ר א )יב( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ
)ח״פ (51-029936-5
)בפירוק מרצון!

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכלליח שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות אח עוה׳׳ד
עמינרב קוסובסקי־שחור ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה ,21
חל אביב ,למפרקי החברה .חתימת בל אחד מהמפרקים
תחייב את החברה.
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כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.

שמזאל בכור ,עו״ד ,מפרק

שמואל בבור ,עו״ד ,מפרק

פלטין

ע ז ר א )יא( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ

טירת

)ח״פ (51 -029932-4

)ח״פ (51-029935-7
)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום 999ו ,22.4.נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק אח החברה מרצון ולמנות את עוה״ד
עמינדב קוסובםקי־שחור ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה ,21
חל אביב ,למפרקי החברה .חתימת כל אחד מהםפרקים
חתייב את החברה.
בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל .מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מדצין ומינוי מפרקים
נמסרה בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוה־ד
עמינדב קוסובסקי־שחור ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה ,21
חל אביב״ילמפרקי ההברה .חתימת בל אחד מהמפרקים
תחייב את החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל ,מ ו ז ^ ^
להגיש למפרקים את חביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.
שמואל בבור ,עו״ד ,מפרק

שמואל בבור ,עו״ד ,מפרק

פנינת

ע ז ר א )י( ב ג ו ש  3925ב ע ׳ ׳ מ

משגב

)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ־ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את התברת מרצון ולמנות את עוה־ר
עמינדב קוסובסקי-שחור ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה ,21
חל אביב ,למפרקי החברה .חתימת כל אחד מהמבדקים
תחייב את החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכתות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.

)בפירוק מרצ1ן(
הודעה על פירוק מיזניז ומינוי מפרקים
נמסרה בזה הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  999ו .22.4.נתקבלה
החלטת מיותרת לפרק אח החכרת מרצון ולמנות את עוה״ד
עמינדב קוסובסקי־שחור ושמואל ככור ,מרח׳ הארבעה ו,2
תל אביב ,למפרקי החברה .חתימת כל אחד מהמפרקים
תתייב את החברה.
כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הורעה זו.
,שמואל בבור ,עו״ד ,מ פ ^ ^

שמואל בבור ,עו״ד ,מפרק

ארמון

ע ז ר א )ט( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ
)ח״פ -029933-2׳ ז(5
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ואינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה כי באסיפת הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנוח את עוה״ד
עמינדב קוסובסקי־שחור ושמואל בבור ,מרח׳ הארבעה ,21
חל אביב ,למפרקי החברה .חתימת כל אחד מהמפרקים
תחייב את החברה.
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ע ז ר א )ן( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ
)ח׳׳פ (51-029931-6

)ח״פ (51-029934-0
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

ע ז ר א )ח( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ

מעון

ע ז ר א )ו( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ
)ח״פ (51-029930-8
)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ׳׳ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות אח עוה״ד
עמינדב קוסובטקי־שחור ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה ,21
תל אביב ,למפרקי החברה .תתימת כל אחד מהמפרקיס
החייב את ההברה.

ילקוט הפרסומים  ,4832ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

כל נושה שיש לו תביעוח נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיזם פרסום הודעה זו.

בל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסו• הודעה זו.

שמואל בכור ,עו״ד ,מפרק

שמואל בבור ,עו׳׳ד ,מפרק

אחוזת

ע ז ר א )ה( ב ג ו ש  3925בע־׳מ

בית

ע ז ר א )ב( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ

)ח־פ (51-029929-0

)ח״פ (31-029926-6

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוה״ד
עמינדב קוסובסקי־שחור ושמואל בבור ,מרח׳ הארבעה ,21
תל אביב ,למפרקי החברה .חתימת בל אחד מהמבדקים
תתייב את התבדה.

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוה״ד
עמינדב קוסובםקיישחור ושמואל בכור ,מרח׳ הארבעה ,21
תל אביב ,למפרקי החברה .חתימת בל אהד מהמפרקים
תחייב את החברה.

כל נושה שיש לו חביעות נגד החברה הנ׳׳ל ,מוזמן
^
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך ו2
ימים מיום פרסום הודעה זו.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.

שמואל בבור ,עו״ד ,מפרק

שמואל בבור ,עו״ד ,מפרק

תל

ע ז ר א ) ד ( ב ג ו ש  3925ב ע ׳ ׳ מ

נחלת

ע ז ר א )א( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ

)ח״פ (51-029928-2

)ח״פ (51-029925-8

)בפירוק מרצון(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים

נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ־ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוה־ד
עמינדב קוסובםקי־שחור ושמואל בבור ,מרח׳ הארבעה ,21
תל אביב ,למפרקי החברה .חתימח כל אחד מהמפרקים
חחייב את החברה.

נמסרת בזה הודעה בי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ״ל .שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוה״ד
עמינדב קוסובםקי־שחור ושמואל בבור ,מרח׳ הארבעה ,21
תל אביב ,למפרקי החברה .חתימה בל אחד מהמפרקים
תחייב את החברה.

כל נושה שיש ל 1הביעוח נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעחו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל ,מוזמן
להגיש למפרקים את תביעתו בצירוף הוכחות ,בתוך 21
ימים מיום פרסום הודעה זו.

שמזאל בבזר ,עו״ד ,מפרק

שמואל בבור ,עו״ד ,מפרק

מעוז

ע ז ר א )ג( ב ג ו ש  3925ב ע ״ מ

שערי

ברבה בע״מ

)ח״פ (51-029927-4

)ח׳־פ -141297-5ו(5

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום  ,22.4.1999נתקבלה
החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנוח אח עוה־ר
עמינדב קוסובסקי־שחור ושמואל בבור ,מרח׳ הארבעה ,21
תל אביב .למפרקי החברה .חתימת כל אחד מהמפרקי•
תחייב את החברה.

ילקוט הפרסומים  ,4852ה׳ בטבת התש״ס14.12.1999 ,

נמסרה בזה הורעה כי באסיפה הכללית שלא מן המנץ
של החברה הנ׳׳ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום 28
בנובמבר  ,1999נתקבלה החלטה מיוחדח לפרק את החברה
מרצון ולמנות את גירלד סלבםט ,מרח׳ בית הנוף  ,8סביון,
למפרק החברה.
כל נושה שיש לו חביעוח נגד החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך ו 2ימים מיום פרסום
הודעה זו למשרד המפרק הנ׳יל.
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נושה או אדם אתר אשר לא יגיש את תביעוהיו באמיר

ברמת גן הוגשה בקשה בת־ע  11260/99למינוי מנהל לעזבון
המנוח הנ׳׳ל )מס׳ זהות .(049685324

ג׳רלד סלבםט ,מפרק

כל המתנגד לבקשה מוזמן להגיש את התנגדותו בכתב
לבית המשפט הנ־ל ,בתוך  14ימים מיום פרסום הודעה זו.

בתוך המועד הנ״ל . -לא ייענה.

נחלת

דוד של1ם ,עו*ד
בא כוח המבקש

מ״ד בע״מ

)בפירוק מרצון(
נמסרת בזה הורעה
הכלל של החברה הנ״ל,
החליטה פה אחד לפרק
גדליהו אושרוביץ ,מרח׳
החברה.

כי האסיפה הכללית היוצאת מן
שנתכנסה ביום  1בדצמבר 1999
אח החברה מרצון ולמנות את
מקובר  ,10/1בני ברק ,למפרק

כל נושי החברה מוזמנים להביש את תביעותיהם
בצירוף הוכתות בתוך  14ימים מיום פרסום הורעה זו,
למשרד המפרק הנ״ל.
גדליהו אושדזביץ ,מפרק

תדיר

טכנולוגיות מ ת ק ד מ ו ת בע״מ
)ח״פ (51-139131-0
הודעה על פידוק מרצץ

נמסרה בזה הודעה על פי סעיף  (2)319לפקודת
החברות ,כי באסיפה כלליה שלא מן המנץ ,שנתקיימה ביום
 ,25.11.1999קיבלה החברה הנ״ל החלטה מיוחדת ברבר
פירוקה מרעון.
אדיה בד ,יושב ראש ה א ם י פ ^ ^

חיים

לוי

)סוכנות

דבב מוסך
בע״מ

וחלפים

ירושלים(
דודה

)ת״פ (51-125895-6

א ד ו מ ה בע׳׳מ

)ח״פ (51-277575-0

)בפירוק מרצון(
הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים
נמסרת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המניץ
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה ביום 28.11.1999
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון על ידי
החברים ולמנות את דניאל לוי ,ת״ז  ,05485250-4מרח׳
הרכבים  ,15ירושלים ,למפרק החברה.

הודעה על כינוס אסיפת נושים
נמסרה בזה הודעה לפי סעיף )323ב( לפקודת החברוח
]נוסח חדש[ ,תתשנדג ,1983-כי ביום  29בדצמבר ,1999
בשעה  ,9.00תתכנס במשרדה הרשום של החברה בדחי
הראשונים 17א ,הוד השרון ,אסיפת נושים ,ובה יובאו
לתחלטת הנושים הענינים שנמסרו להחלטתם על פי פרק
י״ג לפקודה )פירוק מרצון(.
עדן שמעוני ,עו״ד
בא כוח החברה

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ־ל ,יגיש את
חביעוחיו בצירוף הוכחותיו ,בתוך  21ימים מיום פרסום
הודעה זו למפרק הנ־ל.
נושה או אדם אחר אשר לא יגיש חביעוחיו כאמור
בתוך המועד הנ־ל  -לא ייענה.
דניאל לוי ,מפרק

עזבון המנוח

ד ר ש ן חנום

הודעה על בקשה למינוי מנהל עזגון
נמסרת בזה הודעה בהתאם לתקנה ג)3א> לתקנות
הירושה ,התשנ־ת ,1998-כי בבית המשפט לעניני משפחה
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