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הודעה על מינוי מזכיר הממשלה

כ״ד באב התשנ״ט

לפי חוק ־יסור :הממשלה

מודיעים בזה ,כי בהתאם לסעיף  )6X3(55לחוק־יסוד:
הממשלה' ,על פי סעיף  46לחוק האמור ,מינתה הממשלה
את יצחק הרצוג למזכיר הממשלה במקומו של גדעון
סער.2

ט־ז באב התשנ״ט

(29

ביולי

הודעה על יציאת נשיא המדינה את גבולות
 ,המדינה
לפי חוק־יסור :נשיא המרינה
בהתאם לסעיף (24ב) לחוק־יסוד :נשיא המדינה' ,אני
מודיע על יציאת נשיא המדינה את גבולות המרינה ביום
י״ב באב התשג־ט ( 25ביולי  )1999ער יום י״ג באב התשנ״ט
( 26ביולי .)1999
ט־ז באב התשנ״ט

(29

(חמ )3-1300
----------------י ס־ח התשב־ד ,עמי

<חמ 29M־)3

אהוד ברק
שר הביטחון

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה

)1999

(חמ ،3-57
----------------ס־ח התשנ״ב ,עמי .214
י
י״פ התשנ״ט ,עמי .1862
2

(6

באוגוסט

)1999

לפי פקודת המסים (גביה)

אהוד בדק
ראש הממשלה

ביולי

.3

ראש תחום אבטחת מידע במלמ״ב.

)1999

אהוד ברק
ראש הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גביה)’,
אני ממנה את מנהל אגף חזות העיר בעיריית רעננה
לממונה על הגביה ואת מנהל מדור חניה לפקיד גביה לעגין
גבייתם ,לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל״ז ,21977-של
קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק עזר לרעננה (העמדת
רכב וחנייתו) ,התשמ-ג /1982-שהן עבירות של ברירת
משפט ,כאמור בסעיף  228לחוק סדר הרין הפלילי [נוסח
משולב] ,התשמ״ב982-ו ,4וקנסות שפסק בית המשפט
לענינים מקומיים לטובת העיריה האמורה.

ב״ט באב התשנ״ט

(11

באוגוסט

)1999

(חמ 18־)3
----------------חוקי א״י ,כרך בי ,עמי ;1374
י
ס־ח התשל״ז ,עמי .226
2
ק״ת-חש״ם ,התשמ״ג ,עמי .147
1
ס״ח התשמ״ב ,עמי .43
4

אברהם ובייגה) שוחט
שר האוצר
ס״ח התשל־ג ,עמי .46

.118

מינוי ממונה על הגביה ופקיד גביה

הודעה על מינוי שופטים צבאיים משפטאים
לפי חוק השיפוט הצבאי ,התשט־ו955-ו
אני מודיע בי נשיא המדינה בתוקף סמכותו לפי סעיף
 186לחוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו955-ו' .מינה את אל־מ
שי יניב לשופט צבאי משפטאי של בית הדין הצבאי
לערעורים ואח סא־ל אביחי מנדלבליט לשופט קבע של
ערכאה ראשונה ,החל ביום ב־ה בסיון התשנ״ט ( 9ביוני
.)1999

כ־ד באב התשנ״ט

(6

(חמ 583י־)3
----------------י ס־ח התשט־ו ,עמי

באוגוסט

;171

)1999

אהוד ברק
שר הביטחון
התשמיו ,עמי .172

התשנ־ט1999-

בתוקף סמכותי בתקנה  1לתקנות עזרה משפטית בין
מדינות ,התשנ״ט ,’1999-אני מסמיך את בעלי התפקידים
המפורטים להלן ביחידת הממונה על הביטחון במערכת
הביטחון (להלן  -מלמ־ב) לענין חוק עזרה משפטית בין
מדינות ,התשנ*ח:21998-
.1

ראש מלמ״ב

.2

י
2

5416

(חמ 8י־)3
----------------חוקי א־י ,ברך בי ,עבר ;1374
’
ס־ח התשל״ז ,עמי .226
2
 5ק־ת-חש־ם ,התשנ״א ,עמי 80ו.
ס־ח התשמ״ב ,עמי .43
4

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות
נסיעה לעבודה וממנה
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי״ז-

סגן ראש מלמ״ב והממונה על אבטחת מידע;

ק״ת התשנ״ט ,עמי
ס־ח התשנ״ח ,ענו

כ״ט באב התשג־ט

(11

באוגוסט

)1999

אברהם (בייגה) שוחט
שר האוצר
ס־ח התשל-ג ,עמי .46

הסמבה
לפי תקנות עזרה משפטית בין מדינות,

לפי פקודת המסים (גביה)
בתוקף סמכותי לפי סעיף  )1(2לפקודת המסים (גביה)’,
אני ממנה את מנהל אגף הפיקוח העירוני בעיריית באר
שבע לממונה על■ הגביה ואת מנהל־ מדור גביה באגף
הפיקוח לפקיד גביה לענין גבייתם ,לפי סעיף  70לחוק
העונשין ,התשל״ז ,21977-של קנסות שהוטלו בשל עבירות
לפי חוק עזר לבאר שבע (העמדת רבב וחנייתו) ,התשג־א-
 991ו ,5שהן עבירות של ברירת משפט ,באמור בסעיף 228
לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ״ב,"1982-
וקנסות שפסק בית המשפט לענינים מקומיים לטובת
העיריה האמורה.

1957

בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי־ז ,'1957-אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות

.802
.356

י

ס״ח התשי״ז ,עמי

.63

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

ההסכם הקיבוצי הכללי ,שנחתם בין לשכת התיאום של
הארגונים הכלכליים ,בשם הארגונים המאוגדים בה ,לבין
הסתדרות העוברים הכללית החדשה ,האגף לאיגוד מקצועי,
ביום בה בניסן התשנ״ט ( 2ו באפריל  999ו) ומספרו בפנקס
ההסכמים הקיבוציים הוא  ,7006/99במפורט בתוספת ,וכי
ההוראות האמורות יחולו מיום י־ג באדר התשנ-ט (ו במרס
 )3999על כל העוברים והמעבירים בישראל למעט:
(1

)

עובדים שתנאי עבוז־תם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים
קיבוציים ומעבידיהם;

(2

)

עוברים עם מגבלות פיזיות ,נפשיות או שכליות
המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המרינה משתתף
באחזקתם.

תוספת

החוק) ,שהואצלה לי 2נמסרת בזה הודעה כי בישיבת
מועצת עיריית אשרוד שהתקיימה ביום י״ח בסיון התשנ״ט
( 2ביוני  999ו /חדל אילן גילאון 5מכהונת סגן ראש העיריה
לפי סעיף  )2(25לחוק ,ובמקומו נבחר מרקו אשכנזי לכהונת
סגן ראש העיריה לפי סעיף  35לחוק.

ר באב התשנ״ט

<חמ »7־ג>
---------------- 2י־פ התשל״ט ,עמי
 5י־פ התשנ״ט ,עמי

.982
.4677

מינוי הבר בועדה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים

ההוראות המורחבות

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה-

3965

מסי הסעיף
בהסכם

בתוקף סמכות שר הפנים לפי סעיפים (3 9א )2xו־
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה ,'3965-שהועברה אלי .2אני
ממנה את פאול משה לחבר בוערה המקומית לתכנון ולבניה
שמעונים.
23

שקלים

.2

שיעור החזר הוצאות הנסיעה יהיה ער
חרשים ליום עבודה.

.3

בל עובד הזקוק לתחבורה כרי להגיע למקום עבודתו,
זכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור
בסעיף  ,2בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בער בל יום
עבודה בפועל שבו השתמש בתחבורה בדי להגיע
למקום עבודתו.

.4

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל
באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום
מגורי העובר למקום עבודתו ,על יסוד כרטיס הנחה של
במה נסיעות ,אם קיים כרטיס הנחה כזה.

.5

עובר הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד ברי להגיע
למקום עבודתו ,זכאי להשתתפות מעבידו בהוצאות
הנסיעה בגבולות הסכום הנקוב בסעיף  2גם בעד
הנסיעה הנוספת ,אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני,
שלוש תחנות עירוניות נוספות לפחות ,כדי להגיע
למקום עבודתו.

.6

החזר ההוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על
חשבון המעביר או מטעמו; מוסע העובר לכיוון אחד
בלבד (לעבודה ,או ממנה) יהיה זכאי עד למחצית
הסכומים הנ״ל.

.7

עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר
הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו.

כ־ז באב התשנ״ט

(39

ביולי

)3999

יעקב אפרתי
המנהל הכללי של משרד הפנים

(9

באוגוסט

3 7.53

בטל

 .הי באב התשנ״ט

(3 8

ביולי

)3999

)3999

יעקב אפרתי
(חמ ד-ג)
המנהל הכללי של משרד הפנים
----------------ס״ח התשב־ה ,עמי  ;307התשנ-ה; עמי .450
י
י״פ התשנ״ו ,עמי .3072
2
י״פ התשנ״א ,עמי .3 990
1

מינוי הברים בועדה המקומית לתכנון ולבניה
שפלת הגליל
לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו
בתוקף סמבות שר הפנים לפי סעיפים (3 9א )2xו־
לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו' ,שהועברה אלי ,2אני
ממנה את האנשים ששמותיהם מפורטים להלן לחברים
בועדה המקומית לתכנון ולבניה שפלת הגליל:
23

מוסא אבו רומי ,ת־ז

2338692

אחמד מוחמד חג׳אזי ,ת־ז

50540566

עבד אל חבים דיאב ,ת״ז

5574905

סעיד איברהים ,ת״ז

אליהו ישי
שר העבודה והרווחה

(חמ 107־)3

מינויו של שמואל קדמון 1כחבר בוערה האמורה -

054462809

אתמד חסן בדראן ,ת״ז
עפו פאעור ,ת״ז

 87867ו023

03533534

חסן מוחמד ח׳ואלד ,ת־ז

הודעה בדבר חדילה ובחירה של סגן ממלא
מקום ראש עיריית אשדוד
לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירת 'ראש הרשות וסגניו
וכהונתם) ,התשל־ה975-ו
בהתאם לסעיף (28א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל״ה975-ו' (להלן -

י

סייח התשל״ה ,עמי

ילקוט הפרסומים

.23 3

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

05306865

מינוים של וליד דיאב .1מוחמד עוואד ,4עומר דיאב.,
מוחמר סעיר רייאן* וגבי אשתון - 4בטל.

ט־ז בתמוז התשנ״ט

(30

ביוני

)3999

יעקב אפרתי
(חמ 7־)3
המנהל הכללי של משרד הפנים
----------------ס־ח התשב־ה ,עבר  ,307התשניה ,עמי .450
’
י־פ התשנ״ו ,עמי .3072
2
י*פ התשנ״ח ,עמי .3048
1
י״פ התשנה ,עמי .3
4

5417

הודעות לס♦  pmהסכםים קיבוצ״ם ,הת<ם«"ז1957-

הסכמים כלליים מהוגמו לתמים עד
המספרים בהודעות במניינים פרסים אלה:
 .1מספר הדימום
 4תאריך החתימה .
 3ומדדים
 4ענף
 3היקף
* ממאיס י  1י
־ ■
 .7תאריך ההגמה
 4תקופת תוקפו

.1
.2
.3

.4
.5
.6

.1
.2
.3

.4
.5
.6

.1
.2

7025/99
3.3.99

.7
.8

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

מרכז השלמת המקומי
ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.
שחתי מינהל סל החסויות המקומיות.
משרדים כסצויין בהסכם.
זכאות למשק יובל (חוזר .)863/99
2.6.99
1.6.99

.4
.5
.6

.7
.8
.1
.2

7026/99
21.6.99

שבז השלמת המקומי
___
ההסת׳ הכל׳ הסת׳ הפקידים.
שרשי סינהל של הרשויות המקומיות•
כל השבדים.
חובת וזבחת בקת השתלמות (חתר .)867/99

.4
.5
.6

ד באב התמנ׳ס

(19

ביולי

מרכז השלמון המקומי
שלש העדים הגדולות
מרכז המועצות האזוריות
מבד המועצות הדתיות בישראל
הסת׳ השבדים החדשה האגף לאיגוד
מקוש עי.
שחתי נוינהל של החסויות המקומיות.
שבדים בשחת המעסיקים.
שכר.
15.6.99

7023/99
1.6.99

1.6.99
1.6.99

לתקופה בלתי ססוייסת.

 31.8.98לתקופה בלתי ממוייסת.

.3

לתקופה בלתי מסויימוב

התאחדות תעשייני היהלומים בישראל
ההסת׳ הכל* הסת* עובדי המתכת.
תשסיית יהלומים.
כל העובדים.
סכר.

.7
.8

7022/99
1.6.99

לתקופה בלתי מסוייסו!

7024/99
5.6.99

6.6.99
1.6.99

3

30.6.1999

.7
.8

לשכת התיאום של האירגונים
הכלכליים
ההסת׳ הכל׳ האגף לאיגוד מקצועי.
כל השפים.
כל השבדים.
תשלום דמי תבואה( 276ס-ח).
22.6.99
1.7.99

לתקופה בלתי מסוייסוב
מלטה תנתקי
הממונה הראמי על יחסי עבודה

)1999

הודעות לפי  pmהסכמים  ,n2n»p»0התשי״ז957-ו
הסכמים מיוחדים מהוגמו לדימום עד

המספרים בהודעות מעיינים פרסים אלה:
 .1מספד הדימום
 3תאריך החתימה
 3העדרים
 4ענף
 3היקף
 4ממאיס
 .7תאריך ההגמה
 3תקופת תוקפו
5418

.1
.2
3

.4
3
.6
.7
י ■22
.0

293/99
223.99

-

30.6.1999

־־

איגוד השחיה בישראל
ההסת׳ הכל׳ ם.פ .שניה ,סבמחיס
קדנש פנסיה ,שמחים שסד לבימות.
שחתי ספודם.
כל השבדים.
פנסיהסקיפה.
15.4.99
3.99.

לתקופה בלתי מסוייסוב

ילקוס הפרסומים

n 4799

באלולהתמנ-ם,

294.1999

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

294/99
31.5.99

.3

סיריוס טכנולוגיות מחשבים בנדם
ההסת׳ הכל ,מ.פ .ירושלים ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
שרותיס עסקיים.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

22.6.99
 1.5.99לתקופה

בלתי מסויינות.

22.6.99

 1.1.99לתקופה בלתי מסתימת.

.1
.2
.3

295/99
6.6.99

גולף כיהן בתי אופנה בע״ם
ההסת׳ הכל ,מ.פ .תל-אביב ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לבימות.
תעשיית מוצרי טקסטיל.
כל הנמבדיס.
פנסיה מקיפה.
22.6.99

־ .4
.5
.6
.7
.8

300/99
22.4.99

טמירה פנחס
ההסת׳ הכל ,ס.פ .רמת-גן ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
תעשיית יהלומים.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99

 1.2.99לתקופה בלתי ססויימוב

 1.1.99לתקופה בלתי מסויימת.
.1
.2
.3

-

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

אח מרכז לקדוח החינוך והחברה בגליל המערבי
ההסת׳ הכל ,מ.פ :חדרה ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
שרוחי חינוך.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.

296/99
18.5.99

מקרו הלבשה בנדם
ההסת׳ הכל ,ם.פ .עפולה ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
תעשיית מוצרי טקסטיל.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99
1.2.96

.4.
.5
.6
.7
.8

301/99
20.5.99

מיכאל דרדוב יהלומים
ההסת׳ הכל ,ם.פ .רמת-גו ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
תעשיית יהלומים.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99
1.3.99

לתקופה בלתי מסתימת.

לתקופה בלתי מסתימת.

297/99
27.5.99

סריגי גדי
ההסת׳ הכל ,ס.פ .רמת גן ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
תעשיית מוצרי טקסטיל.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99

 1.1.99לתקופה בלתי מסתימת.
298/99
15.6.99

פוני פלסם בנדם
ההסוד הכל׳ ס.פ .חדדה ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
תעשיית מוצרי פלסטיק.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.

.4
.5
.6
.7
.8

22.6.99
1.6.99

.1
.2

299/99
1.5.99

לתקופה בלתי מסתימת.

ילקוט הפרסומים  aissיה באלול התשנ״ט,

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2

29,8.1999

302/99
24.5.99

אס .אייל .איי יהלומי□
ההסת׳ הכל ,ם.פ .דמת-גן ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
 תעשיית יהלומים.כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99

 1.4.99לתקופה בלתי םסוייסת.
303/99
2.6.99

יהלומי ש .גורי בנדם
ההסת׳ הכל׳ ם.פ .רמת-גן ,מבטחים
קרנות פגמיה ,מבטחים סוסד לביטוח.
תעשיית יהלומים.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99

 1.4.99לתקופה בלתי מסתימת.
304/99
19.4.99

5419

.3

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

גל חדש חברה לעבודות בניה ושיפוץ בנדם י־
ההסת׳ הכל ,מ.פ .אשקלון ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
בניה
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99

 1.1.99לתקופה בלתי מסויימת.

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

305/99
24.5.99

גד״ש דב אגודה שיתופית חקלאית בנדם
ההסת׳ הכל ,מ.פ .אשקלון ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
אגודות ואיגודים.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99
1.4.99

לתקופה ■בלתי מסויימת.

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

306/99
4.4.99

קיבוץ בית ניר/תברת תכשיטי בית ניר בנדם
ההסת׳ הכל :מ.פ .קדית-גת ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
לא ידוע.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99

4.
.5
.6
.7
.8

 4.4.99לתקופה בלתי ססויימת.

.1
.2
.3

און הנדסת אינסטלציה סניטרית בנדם
ההסת ,הכל ,מ.פ .ראשון־לציון ,מבטחים
קרנות פנסיה,־ מבטחים מוסד לביטוח.
לא ידוע■ .
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.

.4
.5
.6
.7
.8

307/99
10.5.99

22.6.99

 1.1.99לתקופה בלתי מסויימת.
308/99
31.5.99
עחת ()1993

בנדם
ההסת׳ הכל ,ס.פ .אופקים ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
־ ،
לא ידוע .׳
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99

 1.5.99לתקופה בלתי מסויימת.

.1
.2
.3

5420

" .1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

309/99
24.5.99

גיי אנד גי ,פקס בנדם
ההסת׳ הכל ,ם.פ .חדרה ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.

.4
.5
.6

לא ידוע.
בל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99
1.5.98

לתקופה בלתי מסויימת.

310/99
26.4.99

אפד־אס ם.נ .אחים בע״מ.
ההסת׳ הכל ,ם.פ .חדרה ,מבטחים י ־
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לבימות.
לא ידוע.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
' 22.6.99י.
 1.1.99לתקופה בלתי מסוייסת.
311/99
24.5.99

פאר לי אריזות פלסטין בע־מ
ההסת׳ הכל' מ.פ .מדרה ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לבימות.
תעשיית מוצרי פלסטיק.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99

 1.1 .99לתקופה בלתי מסויימת.
312/99
24.5.99

שקוצי מפעל לקילוף בוטנים בנדם
ההסוד הכל ,מ .9.חדרה ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים סוסו לבימות.
שרותיס לחקלאות.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99
 1.4.98לתקופה

בלתי מסוייסת.

313/99
4.5.99

בשן רדיאטורים יבוא ושיווק
חתמת ,הכל ,מ.פ .פתח-תקוה ,מבססים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
מסחר.
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.
22.6.99

 1.1.99לתקופה בלתי מסויימת.
314/99
24.5.99

קפה לחמי בנדם
ההסת׳ הכל ,מ.פ .גליל מערבי ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
תעשיית נחון.
כל הנעבדים.
פנסיה מקיפה.
ילקוט הפרסומים  ,4799יה באלול התשנ״ט,

29.8.1999

.7
.8

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

22.6.99

.4
.5
.6
.7
.8

 1.5.99לתקופה בלוזימסויימת.
315/99
20.5.99

ם .עוד חב ,להנדסה לפיתוח ובניו בנדם
ההסת׳ הכל ,מ.פ .ערד ,מבטחים
קרנות פנסיה ,מבטחים מוסד לביטוח.
בניה
כל העובדים.
פנסיה מקיפה.

.1
.2
.3

י

20.5.99

 1.5.99לתקופה בלתי מסויימת.
316/99
23.5.99

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

.1
.2
.3

שטראוס מעדני עולם בנדם
ההסת׳ הכל ,הסת ,במרחב כרמיאל.
תעשיית סזון.
כל העובדים.
תנאי עבודה ושכר.

.4 .
.5
.6
.7
.8

20.5.99
31.4.2000- 1.5.99
317/99
26.5.99

.1
.2
.3

אוסם השקעות בע״ם
ההסת׳ הכל ,ם.פ .בני-בדק.
תעשיית נחת.
נמבדי האחזקה כמפורט בהסכם.
שכר.

.4
.5
.6
.7
.8

31.5.99
1.4.99־31.3.2000
318/99
3.6.99

.1
.2
.3

אוסם השקעות בנדם
ההסת׳ הכל ,ם.פ .בני-ברק.
תעשיית מזו!.
הפקידים כמפורט בהסכם.
תוספת אישית.

.4
.5
.6

5.6.99
31.3.2000 - 1.4.99

.7
.8

319/99
7.6.99

פרדס מוצרי הדר בע־מ
ההסת׳ הכל ,מ.פ .יבנה.
תעשיית נחון.
עובדים כסצויין בהסכם.
פטורים ופיצויי פיטורים.

.1
.2
.3

29.6.99
'

 18.3.99לתקופה בלתי מסויימת.
320/99
19.5.99

דלתא גליל תעשיות בע־מ
ההסת׳ הכל ,הסת ,במרחב כרמיאל.

ילקוט הפרסומים

20.5.99

 1.4.99לתקופה בלתי מסויימת.
321/99
19.5.99

שדות אלונים בנדם
ההסוד הכל ,מ.פ .מרכז הגליל.
תעשיית מוצרי טקסטיל.
כל העובדים.
דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני.
27.5.99
19.5.99

לתקופה בלתי מסויימת.

י

-

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

תעשיית מוצרי טקסטיל.
כל העובדים.
שכר.

r' ,4799

באלול התשנ״ט,

29.8.1999

322/99
7.6.99

אינטרביוטי קוסםטיקס בנר־מ
ההסת׳ הכל ,הסת ,במרחב עמקים צפוני.
תעשיית מוצרים כימיים.
כל העובדים.
תנאי עבודה ושכר.
8.6.99
31.3.2000- 1.4.98

323/99
18.5.99

מבע תעשיות פרמצבטיחז בע״ם
אתר אסיא
תעשיית מוצרים כימיים.
העובדים המועברים.
העברת האתר לרמת חובב.
8.6.99
18.5.99

לתקופה בלתי מסויימת.

324/99
10.5.99

סאיקלון בע־מ
ההסת׳ הכל ,הסוד במרחב כרמיאל.
תעשיית מוצרי מתכת.
כל העובדים.
העברת בעלות לאלביס מערכות שמירח
זכויות עובדים.
20.5.99

 10.5.99לתקופה בלתי מסויימת.
325/99
23.5.99

מתכת חניתה בע״ס
ההסת׳ הכל׳ הסת ,במרחב הגליל המערבי
תעשיית מוצרי מתבוב
כל העובדים.
שכר.

.4
.5
.6
.7
.8

31.5.99
31.12.2000- 1.1.99

.1
.2

326/99
3.6.99

5421

.3
.4
.5
.6
.7
.8

.1
2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

חנית סיבים בע״מ
ההסת׳ הכל' ס.פ .קריה שמונה.
תעשיית מוצרי מתכת.
כל העובדים.
.
שכר.

!

.

•

•

7.6.99
31.3.2001 - 1.4.99
327/99
26.4.99

קניאל חברה ישראלית לקופסאות בע״ם- ,
ההסת ,הכל ,מ.פ .פתח-תקוה.
תעשיית מוצר; מתכת.
עובדים כמפורט בהסכם.
,
סיום העסקה.
11.5.99
26.4.99

.4
.5
.6 .
.7
.8

לתקופה בלתי מסויימת.

328/99
23.6.99

.

־

.

 ,חסות הנמלים והרכבות
 ,ההסת׳ הכל ,האגף לאיגוד מקצועי.
 .4י הובלה ימית.
 .5כל העובדים.
 .6החוק למניעת המרדה מינית.

.7
.8
׳
.1.
.2
.3

-

-

.1
.2
.3

קניאל חברה ישראלית לקופסאות בע،מ
ההסת׳ הכל' מ.פ .פתח-תקוה.
תעשיית מוצרי מתכת.
כל העובדים.
הארכת הסכמים קודמים ושינויים בהם.

14

.7
.8

24.6.99
31.3.2001 - 1.4.99

،
?

.1
.2
.3

329/99
27.5.99

.4
.5
.6

.4
.5
.6
.7
.8

.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

A
2
•3

•8

..

לגין בנדם
ההסת׳ הכל -מ.פ .חיפה.
תעשיית מוצרי מתכת. .
כל העובדים.
שכר.

,

1.6.99
31.12.99- 1.1.99

מועצה אזורית מרחבים
ההסת׳ הכל• הסת ,במרחב הנגב.
שרותי מינהל של הרשויות המקומיות.
־
עובדים כמצויין בהסכם.
תוכנית הבראה ופיטורים.
ז

331/99
. 1.6.99

שופר סל בע״מ
ההסת׳ הכל' הסת ,הפקידים.
מסחר.
כל העובדים.
תנאי עבודה ושכר.
2.6.99
31.5.2004 - 1.6.99

5422

’

14.6.99
27.4.99

לתקופה בלתי ססויימת.

333/99
24.5.99

רשות הנמלים והרכבות
ההסת׳ הכל ,הסת׳ במרחב חיפה.
הובלה יסית.
עובדי שרותי התפעול כמצוין בהסכם.
הפעלת מערכות תפעול.
1.6.99
21.5.99

31.10.99

334/99
31.5.99

צים חברת השייט הישראלית בע־מ
ההסת׳ הכל' האגף לאיגוד מקצועי’.
הובלה ימית.
 35ימאים קבועים.
פרישה.
1.6.99

 31.5.99לתקופה בלתי מסויימת
335/99
15.6.99

*
•  -אל-על נתיבי אויר לישראל בע،מ
ההסת׳ הכל ,האגף לאיגוד מקצועי.
4
הובלה אוירית.
 .0,עובדת זמנית.
 • 0,תנאי העסקה.
7
a

330/99
20.6.99

20.6.99
30.9.2000- 1.10.98

،

-י‘

332/99
27.4.99

׳

.1
2
.3

21.6.99
15.6.99

לתקופה בלתי מסויימת.

336/99
*23.5.99

.

.

,רשות שדות התעופה
'ההסת׳ הכל' האגף לאיגוד מקצועי.
 .4הובלה אוירית.
.5
העובדות כמפורט בהסכם.
 .6תנאי העסקה.
.7

10.6.99

.8

 23.5.99לתקופה בלתי מסויימת.

ו•

337/99
7.6.99

•2
•3
.4
.5
.6
.7
.8

G.H.I.-Ground Handling Services Israel ltd.

ההסת׳ הכל' האגף לאיגוד מקצועי.
הובלה אוירית* .
עובדים המועסקים על בסיס שעה
שכר.
8.6.99
7.6.99

לתקופה בלתי מסויימת.

ילקוט הפרסומים

r1 ,4799

באלול התשנ״ט,

29.8.1999

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

338/99
7.6.99

לוגיסטיקה בגרם
ההסת׳ הכל' האגף לאיגוד מקצועי;
אחסנה
עובדים המועסקים על בסיס שעה.
שכר.
8.6.99
7.6.99

.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

.4
.5
.6
.7

.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.1
.2
.3

1

לתקופה בלתי מסויימת.

339/99
18.5.99

בנק לאומי לישראל בנרמ
ההסת׳ הכל' הסת ,הפקידים.
מוסדות פיננסים.
עובדת כמצויין בהסכם.
תנאי העסקה.
9.6.99
18.5.99

.1
.2
.3

.6
.7
.8

.4
.5
.6

בנק לאומי לישראל בנדם
ההסת׳ הכל' הסוד הפקידים.
מוסדות פיננסים.
עובדת כמצויין בהסכם.
תנאי העסקה.
1.6.99
18.5.99

.1
.2
.3

.4
.5

.3
.4
.5
.6

.7
.8
.1
.2

346/99
15.3.99

9.6.99

.3
.4
.5
.6
.7
.8

342/99
9.6.99

גמול חברה להשקעות בע״מ
ההסת׳ הכל' הסוד במרחב תל-אביב יפו.
מוסדות פיננסים.
.7
כל העובדים.
.8
תיקון נספח י־ג בהסכם מיום .8.7.98
10.6.99
9.6.99

.4
.5
.6

למען אנשים חברה לכח אדם
הסת ,העובדים הלאומית
האגף לאיגוד מקצועי.
שרותים עסקיים.
כל העובדים.

347/99
12.5.99

ביה הספר התיכוני החקלאי פרדס תנה
ההסת׳ הכל ,מ.פ .פרדס חנה
ארגון עובדי מוסדות חינוך חקלאיים.
שרוחי חינוך.
עובדי ביה״ס.
תכנית הבראה.
9.6.99

.4
.5
.6
.7
.8

29.8.1 999

לתקופה בלתי ממויימת.

 12.5.99לתקופה בלתי מסויימת.
.1
.2
.3

343/99
17.1.99

עירית קרית אונו
ההסת׳ הכל' מ.פ .אוד-יהודה.
שרותי מינהל של הרשויות המקומיות.
עובדים כמצויין בהסכם.
תכנית התיעלות.
2.6.99
1.4.99

.1
.2
.3

14.6.99
1.7.99

ילקוט הפרסומים

הממשלה
 ,ההסת׳ הכל.,
שרדתי מינהל ממשלתיים.
עובדי מתקן "שדמה• (רפא״ל).
תשלום עבור כלכלה בניסוי.
 16.5.99לתקופה בלתי מסויימת.

לתקופה בלתי מסויימת.

,4799

הממשלה
ההסת׳ הכל ,האגף לאיגוד מקצועי איגוד קציני ים.
שרותי מינהל ממשלתיים.
עובדים בדרוג המפקחים הימיים בשרות המדינה.
שכר.

.1
.2

341/99
7.6.99

י־ז באלול התשנ׳ט,

344/99
28.3.99

345/99
16.5.99

לתקופה בלתי מסויימת.

.8

לתקופה בלתי מסריימת.

.7
.8

לתקופה בלתי מסויימת.

בנק לפיתוח התעשיה בישראל
חהסת׳ הכל' הסת ,הפקידים.
מוסדות פיננסים.
כל העובדים.
מעבר לשבוע עבודה בן  5ימים.

28.1.99
17.1.99

16.6.99
1.10.97־31.12.2000

לתקופה בלתי מסויימת.

340/99
18.5.99

תנאי עבודה ושכר.

349/99
24.11.98

רשות השידור
האיגוד הארצי של עיתונאי ישראל.
רשות השידור.
הנמבדיס בדרוג העתונאיס ועתונות הפקה.
שבר.
24.6.99
1.1.96־31.12.98

5423

.4
.5
.6
.7
.8

348/99
25.5.99

.1
.2
.3

הממשלה
קופת מולי□ כללית
הסתדרות מדיצינית תדמה
ההסת ,הכל ,האגף לאיגוד מקצועי

ר באב התשנ״ט

(19

שרותי בריאות.
הרנמגנאימ.
סכר.
3.6.99
31.12.97-1.1.97

שלמה יצחקי

ביולי  999ו)

המפונה הראשי על יחסי עבודה

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים
לפי חוק רישום שיכונים ציבוריים (הודאת שעה

 xהתשכ'1964-1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1א לחוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה xהתשכ-ד ,’1964-אני מאשר בי בנינים שהוקמו
בידי המדינה או מטעמה או ביחמתה ,או שנרכשו בידי ,המדינה ובנייתם החלה לפני כיט בטבת התשנ׳ה ( 1ביגואר  41995או
שנכללו בתבנית שאושרה לפי חוק התכנון והבניה ,התשב*ה /1965-עד יום י״ב בסבת התשנ״ט ( 51בדצמבר  )1998ובנייתם
החלה לאחר מועד זה ,על המקוקעק המפורטים להלן המתוחמים בצבע כחול בתשריט ,הס שיכונים ציבוריים:

חלקי חלקות

המקום

גושים

סירת כרמל

10678

92 ,71 ,16

10679

114

,

חלקות

מס׳ תכנית

*.

י

2/20/14 ,
- ,

5

,

10689

644

,2 ,1

10713

52 51

91 56—53 50-47

10714

145 ,105-101 ,99

164 ,155 ,151 ,149 ,147 ,142 ,91 ,88

•#

12270

רמלה

4346

ירושלים,
רמת שרת

30193

5 4

הד נוף

30255

72 ,66

לוד

4025

248

באי יעקב

3785

גבעתיים

6162

45

6163

70

444-337

73 ,68 ,13 ,8 ,7

3

.

r

י

3S1-M7

483-356 454 453

,405-397 490 487
425-422 415 414

456 444 437-435
1

463 461-459 457

466 465

1

קרית עקרון

281 460 454 ,158

5/36/31

74 3

3/58/11

*

3796

1

3/53/12

181

3797

60—55 52 51 47 46

162 ,123 ,61 54 53 50-48 45 58

3813

21 ,20 ,17-14 ,12

46-22 ,19 ,13׳ 41 ,39 47 42 41

•

51(49 47 45 43
3827

,16 ,13 ,11

51 3D 31

3

54 53 51 47 40

104-94 ,70-65 ,62-55

5424

ילקוס הפרסומים

,4799

י־ז באלול התשנ״ט,

29.81999

המקים

גושים

חלקות

חלקי חלקות

3828

47 ,44 ,31-1־60 ,58

,59 ,46 ,45 ,43 ,32

מס ,תכנית

93 ,40-38 ,26-23

3829
3830

,55 ,53 ,52 ,50 ,42 ,41

,65-63 ,54 ,51 ,49 ,45-43 ,40 ,36

,91-89 ,87-70 ,56

139 ,136 ,134 ,118 ,88 ,69

3/53/13

,119 ,117-113 ,109
138 ,133-123

3813

4

33-31 ,29-26 ,24-22 ,19 ,7

3814

,21 ,17 ,15 ,6 ,4 ,2

42 ,37 ,34 ,29 ,22 ,20 ,16 ,9 ,8 ,5 3

28-25
3815

37 ,34 ,25 ,13

43-41 ,39 ,33-29 ,26 ,20 ,18

3829

102-100

104 ,103 ,99-97 ,93 .87 ,86 ,63

התשריטים מופקרים באגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון וניתן לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרד פתוה לקהל.

י־ג בתמוז התשנ״ט
(חמ )3-74

(26

ביולי

)1999

יוסי הס
מנהל תחום רישום שיכונים
מיגהל מקרקעי ישראל

ס־ח התשב־ד ,עמי

;52

התשנ״ט ,ענד

;147

י־פ התשנ״ה ,ענד

הודעה בדבר האפשרות להגיש תובענה
ממוכנת
לפי תקנות סדר הדין האזרחי,

התשמ״ד1984-

.4651

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית/
התשל״ו1976-

בתוקף סמכותי לפי תקנות 7ב ו־215א לתקנות סדר הדין
האזרחי ,התשמ־ד984-ו' (להלן  -התקנות) ,אני מודיע
לאמור:

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית /התשל־ו,'1976-
מינתה עיריית עפת בישיבתה מיום י״ט באדר התשנ״ט (7
במרס  )1999את משה מדר למנהל ארנונה לענין החוק
האמור.

האמצעי האלקטרוני שישמש להעברת התובענה
הממוכנת יהא תקשורת בין מחשבים ,על פי מפרט שניתן לקבל
במחלקת המחשוב של הנהלת בית המשפט.

י־ט באב התשנ״ט

תובענה ממוכנת ניתן להגיש לבית משפט השלום בתל
אביב.

האישור להגיש תובענות ממוכנות באמור יינתן רק
לתובע אשר הגיש ,בשנה שקדמה לבקשתו 500 ,תובענות
לפחות מן הסוג שלגביו מתבקש האישור.

בקשה לאישור תובענה ממוכנת לפי תקנה 215א ובקשה
לאשר נוסח תובענה לפי תקנה 215ב ,יש להגיש להנהלת בתי
המשפט ,רה׳ כנפי נשרים  ,22ירושלים .95464

כ־ו באב התשנ׳ט
(חמ )3-1778

(8

באוגוסט

------------ק־ת התשמ״ר ,ענד

;2220

)1999

דן ארבל ,שופט
נשיא בית משפט מחוזי
מנהל בתי המשפט
התשנ״ט ,ענד .1000

(הם

(1

)3-265

----------------’ ס־ח התשל־ו ,ענד

ילקוט הפרסומים

,4799

.252

מינוי מנהל ארנונה

נמסרת בזה הודעה ,בי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית /התשל־ו976-ו',
מינתה המועצה המקומית ירוחם ,בישיבתה מיום ר׳ בסיון
התשנ״ט ( 19במאי  )1999את אילן בן עדי למנהל ארנונה לענין
החוק האמור.
)3-265

----------------’ ס־ח התשל־ו ,ענד

י״ז באלול התשנ״ט,

ראש עיריית צפת

לפי הוק הרשויות המקומיות (עדר על קביעת ארנונה כללית/
התשל״ו976-ו

<חמ

29.8.1999

באוגוסט

)1999

יוסף עוז

~

מוטי אבחגרור
ראש המועצה המקומית ירוחם
.252

5425

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל־ו1976-

נמסרת בזה הודעה ,בי בהתאם לסעיף  2לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל־ו ,’1976-מינתה המועצה המקומית רמת ישי,
בישיבתה מיום ט־ז באב התשנ״ט ( 29ביולי  )1999את גל
מור למנהל ארנונה לענין החוק האמור.

י״ז באב התשנ״ט

ביולי

(29

(חמ 265־)5
.252

מינוי מנהל ארנונה ׳
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל־ו976-ו

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל״ו ,'1976-מינתה המועצה האזורית חוף השרון,
בישיבתה מיום ר בתמוז התשנ״ט ( 20ביוני  )1999את שרה
אשבל ,גזברית המועצה ,למנהל ארנונה לענין החוק
האמור.

ו׳ באב התשנ״ט

(19

)1999

(חמ 265־ )3־

אהרון בדרנו

ראש המועצה האזורית חוף ־השרון
----------- -----ס־ח התשל״ו ,עט׳ .252
’

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל־ו976-ו

נמסרת בזה הודעה ,בי בהתאם לסעיף  2לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה י כללית),
התשל־ו976-ו’ ,מינתה המועצה האזורית תמר ,בישיבתה
מיום י־ז בתמוז התשנ״ט ( 1ביולי  )1999את נחשון דגן ,גזבר
המועצה ,למנהל ארנונה לענין החוק האמור.

כ ,באב התשנ״ט

(2

באוגוסט

<חמ 265־)3

)1999

.יואב גבעתי

----------------י' סיח התשל״ו ,עכר

ראש המועצה האזורית תמר
.252

'מינוי מנהל ארגונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל־ו976-ו

(3

באוגוסט

)1999

בנימין חבוט
ראש המועצה האזורית גדרות

מינוי מנהל ארנונה

)1999

ראש המועצה המקומית רמת ישי

ביולי

כ״א באב התשנ״ט
(חם (3-265

לפי
ניר "בקין

----------------’ ס״ח התשל״ו ,עבר

מיום י־ב באב התשנ״ט ( 25ביולי
למנהל ארנונה לענין החוק האמור.

)1999

את ישמח טוביה

חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל״ו1976-

נמסרת בזה הורעה כי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל״ו976-ו',
מינתה המועצה המקומית מג׳אר ,בישיבתה מיום י' בשבט
התשנ״ט ( 27בינואר  999ו) ,את נזאר דאוור למנהל ארנונה
לענין החוק האמור.

כ־ג באב התשנ״ט
(הם )3-265

י

באוגוסט

(5

)1999

אסעד עראידה
ראש המועצה המקומית מג׳אר

ס״ח התשל־ו ,עמ׳

.252

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל״ו1976-

נמסרת בזה הורעה בי בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל־ו,’1976-
מינתה המועצה המקומית כפר תבור ,בישיבתה מיום ג־
בניסן התשנ״ה ( 3באפריל  ,)1995את פלג משה למנהל
ארנונה לענין החוק האמור.
י־ט באב התשנ״ט

באוגוסט

(1

)1999

(חמ 265־,3

יוסי דולה

—------------- :
י ס״ח התשל-ו ,עמי

ראש המועצה המקומית כפר תבור
.252

מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל״ו976-ו

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל״ו976-ו ,מינתה המועצה האזורית חוף השרון,
בישיבתה מיום י״ז באב התשנ״ח ( 9באוגוסט  ,)1998ועדת
ערר לענין החוק האמור ,בהרכב של שלושה חברים במפורט
להלן:

ישראל זיידנר  -יושב ראש;
עו״ד אורי בר־קמה  -חבר;
רמי בן־דרור  -חבר.

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  2לחוק
הרשויות המקומיות (ערד על קביעת ארנונה כללית/
התשל״ו976-ו' ,מינתה המועצה האזורית גדרות ,בישיבתה

י

ס־ח התשל״ו ,עמ׳

5426

.252

ר באב התשנ־ט

(19

ביולי

(חמ 265־)3

----------------’ ס״ח התשל־ו ,עמי

ילקוט הפרסומים

)1999

אהרון בדרגו

ראש המועצה האזורית חוף השרון
.252

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

מינוי ועדת ערר

מינוי ועדת ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) .התשל-ו976-ו

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל*ו976-ו

נמסרת בזה הורעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל״ו ,’1976-מינתה עיריית צפת בישיבתה מיום כ״ו
בטבת התשנ״ט ( 14בינואר  )1999ועדת ערר לענין החוק
האמור ,בהרכב של שלושה חברים במפורט להלן:

נמסרת בזה הורעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל־ו ,’1976-מינתה המועצה המקומית רמת־ישי,
בישיבתה מיום ט־ז באב התשנ״ט ( 29ביולי  )1999ועדת ערר
לענין החוק האמור ,בהרכב של שלושה חברים במפורט
להלן:

בן יאיר יצחק  -יושב ראש

סנוף נתן  -חבר

נאוה סרף  -יושבת ראש

טרבלסי מיכאל  -חבר

אבי ג׳אנח  -חבר

י״ט באב התשנ״ט (ו באוגוסט
(חמ )5-265
----------------ס״ח התשל״ו ,עמי .252
י

דוד סטרוגו  -חבר

)1999

יוסף עוז
ראש עיריית צפת

י״ז באב התשנ״ט

(30

ביולי

)1999

(חמ 265־)3

ניר חבקין

----------------י ס־ח התשל־ו ,עט׳

ראש המועצה המקומית רמת־ישי
.252

מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל־ו976-ו

נמסרת בזה הורעה ,בי בהתאם לסעיף  5לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה) ,התשל״ו-
 ,'1976מינתה המועצה המקומית ירוחם ,בישיבתה מיום די
בסיון התשנ״ט ( 19במאי  ,)1999ועדת ערר לענין החוק
האמור ,בהרכב של שלושה חברים ,כמפורט להלן:
חיים נבון  -יושב ראש
דור זרחין  -חבר

מינוי ועדת ערר
לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל*ו1976-

נמסרת בזה הורעה ,בי בהתאם לסעיף  5לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל״ו ,'1976-מינתה המועצה המקומית בפר תבור
בישיבתה מיום ב־ג בטבת התשג־ט ( 11בינואר  )1999ועדת
ערר לענין החוק האמור ,בהרכב של שלושה חברים כמפורט
להלן:

יחזקאל חכם  -יושב ראש

אריאל אלבז  -חבר

ב־ר בסיון התשנ״ט
1חמ )5-265

(8

ביוני

יהודית הרוניאן  -חברה

)1999

מוטי אביצרור
ראש המועצה המקומית ירוחם

ס־ח התשל־ו ,עמי

אושרה גרשון  -חברה

י״ט באב התשנ״ט
(חמ 265־)3

.252

לפי חוק הרשויות המקומית (ערר על קביעת ארנונה כללית/
התשל־ו1976-

נמסרת בזה הורעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק
הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית),
התשל־ו976-ו’ ,מינתה עיריית כפר סבא ,בישיבתה מיום
כ־ח בתמוז התשנ״ט ( 12ביולי  )1999ועדת ערר לענין החוק
האמור ,בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:
אברהם נגר  -יושב ראש

אהרון בן צוק  -חבר

ביולי

(חמ 265־)3

ילקוט הפרסומים

.252

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה
כללית) ,התשל״ו976-ו

נמסרת בזה הודעה ,כי בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית /התשל־ו,'1976-
מינתה המועצה האזורית תמר ,בישיבתה מיום י־ז בתמוז
התשנ״ט ( 1ביולי  )1999ועדת ערר לענין החוק האמור
בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

יואל אבן ,עין תמר  -יושב ראש

אבי צבר ,נאות הכיכר  -הבר
)1999

יצחק ולד

----------------’ ס־ח התשל־ו ,עמי

ראש המועצה המקומית כפר תבור

מינוי ועדת ערר

צבי טייבלום  -חבר
כ־ח בתמוז התשנ״ט

יוסף דולה

----------------י ס״ח התשל״ו ,עמי

מינוי ועדת ערר

(12

(1

באוגוסט

)1999

י

ס־ח התשל־ו ,עמי

.252

ראש עיריית כפר סבא
.252

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

5427

תקופת ההסדר:

שמואל לוינסון ,גוה זוהר  -חבר

כי באב התשנ״ט
(חמ )3-265

(2

באוגוסט

חמש שנים.

)1999

יואב גבעתי
ראש המועצה האזורית תמר

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מחוזית
למחוז הצפון

החלטת הפטור פתוחה לעיון הציבור בתיק פטור
במשרדי רשות ההגבלים העסקיים ,רח־ בנפי נשרים
ירושלים.

,3055

ב״א באב התשנ״ט

(5

,22

באוגוסט  999ו)

(חמ 41־>3

דוד תדמור
הממונה על ההגבלים העסקיים

לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ״ה-

1965

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו' (להלן  -החוק) ,בי המועצה
הארצית לתכנון ולבניה החליטה לאשר את "תכנית מיתאר
מחוזית למחוז הצפון מסי ת/מ/מ ,2/שינוי מסי 15״  -אזור
התעשיה כיסרא־סמיע־פקיעין.
התכנית הופקרה בהתאם לסעיף  88לחוק יחד עם
התשריט המצורף אליה .ההודעה על ההפקרה פורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4668התשנ״ח ,עמי  ,4658מיום י״ב באב
התשנ״ח ( 4באוגוסט .)1998
התכנית האמורה בצורה שבה המועצה הארצית
לתכנון ולבניה אישרה אותה ,נמצאת במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,ת״ד
 ,595נצרת עילית  ,17105ובמינהל התכנון ,משרד הפנים,
קרית בן גוריון ,ירושלים.

כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בלא תשלום ,בימים
.ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

י״ג באב התשנ״ט

(26

ביולי

)1999

(חמ 697־)3
----------------' ס״ח התשכ״ה ,עם,

הורעה ברבר שינוי בשבר ניהול ובשכר מימוש
לפי הכללים למינוי המפרקים של אגודות שיתופיות

בהתאם לסעיף (13ג) לכללים למינוי מפרקים של
אגודות שיתופיות ולקביעת שברם (להלן  -הכללים) ,אני
מודיע לאמור:
ו.

הואיל ובתקופה שמיום ט״ו בשבט התשנ״ט (ו בפברואר
 )1999עד יום י״ט באב התשנ״ט (ו באוגוסט  ■0999לא
חל שינוי בשיעור עליית המרד ,לא יחול בל שינוי
בשכר המפרקים.

.2

התשנ״ט,

הסכומים שפורסמו בילקוט הפרסומים
עמי  ,4291יעמרו בתוקפם.

כ״א באב התשנ״ט

(5

(חמ 1809־)3
---------------- 1י״פ התשנ״א ,עמ،

יושב ראש המועצה הארצית
לתכנון ולבניה
.307

בתוקף סמכותי לפי סעיף  14לחוק ההגבלים העסקיים,
התשמ״ח988-ו' ,אני מודיע כי ביום ד באב התשנ״ט (20
ביולי  ,)1998החלטתי לפטור את הצדדים להסדר מהחובה
לקבל את אישור בית הרין להסדר כובל שפרטיו הם:

הצדדים להסדר:
בנק יורו־טרייד בע״מ

.151

הודעות לפי חוק הליכי תכנון ובניה

(הוראת שעה),
ולפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה1965-
התש"ן1990-

מחוז המרכז
מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

הודעה בדבר אישור תבנית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  )11(5לחוק הליכי
תכנון ובניה (הוראת שעה) ,התש״ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשכ־ה ,1965-ברבר אישור
"תבנית מסי פת/במ ,"3/2003/שינוי לתכנית מיתאר פת/
.2000

בנק מרכנתיל דיסקונט בע״מ

השירות נושא ההסדר:
הפצת ניירות ערך

מהות ההסדר:
שיתוף פעולה בהנפקתם של ניירות ערך מסחריים אשר
תיעשה במסגרת ההסדר בלבד והצדדים לא יתחרו זה בזה
בתחום של ניירות ערך מסחריים.

5428

רשם האגורות השיתופיות

עמרם קלעג-י

לפי חוק ההגבלים העסקיים ,התשמ״ח988-ו

1

)1999

אורי זליגמן

הודעה על פטור מאישור הסדר כובל

ס״ח התשמ״ח ,עמי

באוגוסט

,4775

.128

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח תקוה  -גוש
 ,6357חלקות  ,30 ,8-6ח״ח  ;14 ,12 ,9גוש  ,6360חלקות ,13
 ,115 ,114 ,32 ,30 ,28-22 ,14ח״ח  ;29 ,16 ,4 ,3גוש ,6376
חלקות  ,114 ,99ח״ח .217 ,216 ,98
עיקרי הוראות התכנית :פינוי אזור התעשיה וקביעת
שינויים בהתאם לבך כמפורט להלן :א) שינוי אזור תעשיה
לאזור מגורים מיוחד ,מרכז עסקים וחזית מסחרית; ב)
התוויית דרבים חדשות וביטול דרכים קיימות; ג) קביעת
אזור למבני ציבור ושטח ציבורי פתוח; ד) קביעת שטח

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

לאיחור וחלוקה מחרש; ה> קביעת מגרשים ,זכויות והוראות
בניה; ו) קביעת שימוש חורג של עד  4שנים לגבי מבנים
קיימים כמפורט בסעיף  ;22ז) קביעת חלקות לאיחוד באזור
למרכז עסקים; ח) קביעת תכנית בינוי לביבר צפונית; ט)
שינוי בקו הבנין למסילת הרכבת (עולמית-פתח־תקוה)
כהקלה מתמ״א .23

לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים מופקדות תבניות אלה:
)1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,רוממה,
השטח הידוע כשטח התחנה המרכזית ,בין הרחובות
יפו והצבי ,מגרש מסי  1שעל פי תבנית מסי  - 3428גוש
 ,30075חלקות  ,117 ,112 ,36ח״ח ,123 ,121 ,120 ,55 ,27

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 24.10.1997ובילקוט הפרסומים  ,4586התשנ״ח ,עמי .577
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
פתח תקוה ובל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

.124

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת בינוי לתוספת
קומות מעל הבנין המאושר בתכנית מסי  ,3428והגבהה
נוספת של הבנין ,כתוצאה מהגבהת אולם הנוסעים
בחצי מטר; ב) קביעת בינוי לתוספת בניה כמפלסי
קומות המשרדים :ג) קביעת השימושים המותרים
בשטחי התוספת למשרדים; ד) התרת שינוי שימוש
במפלס  +823.12מפרוזדור שירות לאולם נוסעים,
ותוספת גלריה; ה) הגרלת מספר הקומות המרבי מ־10
קומות ל־3ו קומות; ו) הגרלת שטחי הבניה המרביים,
תוך קביעת שטחי הבניה המרביים לתוספות הבניה
ל־ס  7,31מ״ר שטחים עיקריים ו־ 1,349.5מ־ר שטחי
שירות :ז) קביעת קווי בנין מרביים לתוספות הבניה
באמור; ח) קביעת הוראות בינוי ופיתוח; ט) קביעת
תנאים למתן היתרי בניה בשטח.
3

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

הודעה בדבר אישור תבנית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  )11(5לחוק הליכי
תכנון ובניה (הוראת שעה) ,התש־ן ,1990-ובהתאם לסעיף
 117לחוק התכנון והבניה ,התשב־ה ,1965-ברבר אישור
"תבנית מסי עח/במ56/ו ,"1/שינוי לתכניות עח/במ ,156/עח/
 200ומשמ.20/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בורגתה  -גוש
 ,8119ח״ח  ,19 ,14מגרשים  ;656-629גוש  ,8129ח״ח ,11 ,1

״תכנית מיתאר מקומית מסי 3428א" ,שינוי מס־
לתבנית מיתאר מקומית מסי .3428

1/98

)2

״תכנית מיתאר מקומית מסי 3441א" ,שינוי מסי
לתכנית מיתאר מקומית לירושלים מסי .62

1/96

.12

השטחים הכלולים בתכנית ומקומנו ירושלים ,שבי
קטמון ,רח׳ הל״ה  - 24גוש  ,30007חלקה .29

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי תוואי דרך; ב) שינוי
אזור מגורים לתעלת ניקוז מי גשם; ג) הקצאת רצועה ברוחב
 12.0נד המיוערת לתעלת ניקוז למי גשם מצפון לשכונה.

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  1לשטח למוסד; ב) קביעת השימוש המותר
בשטח לדיור מוגן; ג) קביעת בינוי להקמת בנין חדש
בשטח חלקה  29לדיור מוגן; ר) הגדלת מספר הקומות
המרבי מ־ 3קומות ל־ 4קומות מעל קומת חניה וקומת
כניסה; ה) קביעת חזית מסחרית הפונה לרח׳ הל״ה; ו)
הגרלת שטחי הבניה בשטח חלקה  29וקביעתם ל־2,563
מ״ר ,מתוכם  1,445מ״ר שטחים לשימושים עיקריים; ז)
קביעת קווי בנין מרביים להקמת הבנין האמור; ח)
קביעת תנאים למתן היתר בניה; ט) קביעת שטח עם
זיקת הנאה לציבור; י) קביעת הוראות בגין בנין וגדרות
להריסה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 5.11.1993ובילקוט הפרסומים  ,4169התשנ״ד ,עמי .931
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה ,במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
עמק חפר וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כ־א באב התשנ״ט

(3

באוגוסט

)1999

אהרון חי לוי
יושב ראש הועדה לבניה
למגורים ולתעשיה מחוז המרכז

הודעות לפי חוק התכנון והבניה,

התשכ"ה 965-ו
מחוז ירושלים
מרחב תכנון מקומי ירושלים

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
.והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

)3

״תכנית מיתאר מקומית מסי
לתבנית מיתאר מקומית מסי  128וא.

5684״,

שינוי מסי

1/97

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,קרית
היובל ,רח׳ שמריהו לוין  - 70גוש  ,30407חלקה .55
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעור שטח מאזור
מגורים  5לאזור מגורים  5מיוחד; ב) קביעת בינוי
לתוספת קומה מעל הבנין הקיים ,לשם הרחבת יחידת
הדיור הקיימת מתחתיה; ג) קביעת בינוי לתוספת בניה
בחזיתות הבנין הקיימות לשם הרחבת יחידת הדיור
הקיימת; ד) קביעת שטחי הבניה המרביים לבנין
המרכזי שבחלקה  55ל־ 433.85מ־ר ,מתוכם  426.35מ־ר
שטחים עיקריים; ה) שינוי קווי בנין וקביעת קווי בנין
חרשים לתוספות בניה; ו) הגרלת מספר הקומות המרבי

5429

וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח;
הוראות בגין מבנה להריסה.

מ־ 2קומות (קיימות  3קומות) ל־ 4קומות; ז) קביעת
הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה בשטח.
)4

*תבנית מיתאר מקומית מסי 6025־ ,שינוי מס,
לתבנית מיתאר מקומית לירושלים מס.62 ,

64/97

)7

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,שבי מאה
שערים ,רח׳ מאה שערים  - 17גוש  ,30083חלקה .95

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח מאזור
מסחרי לאזור מגורים מיוחד; ב) קביעת בינוי להשלמת
קומה עליונה עם גג רעפים חלקי ,לשם הרחבת יחידת
דיור קיימת; ג) קביעת בינוי לתוספת מחסנים בקומת
המרתף ולתוספת מעלית ומרפסות בבנין :ד) קביעת קווי
בנין חרשים לתוספות הבניה באמור; ה) הגרלת שטחי
הבניה המרביים מ־ 1,076מ־ר ל־,290ו מ־ר; ו) קביעת
הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח; ז)
קביעת חזית מסחרית בקיים בשטח.
)5

״תכנית מיתאר מקומית מס6215 ,־ ,שינוי מס'
לתכנית מיתאר מקומית לירושלים מס.62 ,

36/98

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שב' מקור
ברוך ,רח׳ הטורים  ,27שטח שבין קואורדינטות אורך
—132.950
 170.025-169.975לבין קואורדינטות רוחב
 ;133.025גוש  ,30078חלקה .55

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח מאזור
מגורים  3לאזור מגורים  ;2ב) קביעת בינוי לתוספת
בניה בשלוש קומות ראשונות של הבנין ,לשם הרחבת
יחידות הדיור הקיימות בו; ג) קביעת בינוי לתוספת
יח־ד חדשה בקומה ג ;,ר) קביעת בינוי לתוספת מעלית
בחזית המזרחית של הבנין; ה) קביעת בינוי לתוספת
קומה עליונה לשם הרחבת שתי יחידות הדיור הקיימות
בקומה שמתחתיה; ו) קביעת קווי בנין חדשים לתוספות
הבניה; ז) הגדלת שטחי הבניה המרביים בשטח החלקה
וקביעתם ל־ 782.82מ־ר; ח) הגדלת מספר הקומות
המרבי מ־ 3קומות ל־ 4קומות; ט) קביעת הוראות בינוי
וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח; י) קביעת הוראות
בגין גדרות להריסה; יא) קביעת הוראות בגין חניה
פרטית.
)6

•תכנית מיתאר מקומית מסי
לתבנית מיתאר מקומית מס,

6350־,

שינוי מסי

.2591

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעוד שסח מדרך
ציבורית לאזור מגורים  ;4ב) ביטול קטע מדרך מאושרת;
ג) קביעת גבולות מגרש חדש ושטחו.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,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 ירושלים ,דחי
שלומציון המלבה  ,1ירושלים ,טלי 6290222־ .02המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים ,ביבר ספרא  ,1קומה  ,4ירושלים,
טל' .6297678
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי בית שמש

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש מופקדות תכניות אלה:
)1

־תכנית מיתאר מקומית מס ,בש04/וג־ ,שינוי לתבנית
מיתאר מקומית בש.104/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בית שמש ,רח׳
הנשיא ,שטח שבין קואורדינטות אורך 128.450-128.390
לבין קואורדינטות רוחב  ;148.800-148.750גוש 3213
חלקה .48

.1042

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ירושלים ,בית וגן,
רח׳ שערי תורה  ,9שטח שבין קואורדינטות אודך
לבין קואורדינטות רוחב -130.270
167.465-167,400
 ;130.335גוש  30342חלקה  ,122ח*ח .127

5430

שינוי מס'

1/98

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שבי
שייח ג׳ארח ,רח׳ נששיבי ,שטח שבין קואורדינטות אורך
לבין קואורדינטות רוחב -133.575
172.155-172.120
 ;138.625גוש  ,30134ח־ח .38

5/98

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שסח מאזור
מגורים  1לשטח למוסד; ב) קביעת השימוש בשטח
המוסד לישיבה; ג) קביעת בינוי לתוספת בניה בקומת
המרתף בקומת קרקע ובקומות א ,ב ו־ג לשם הרחבת
הישיבה הקיימת; ד) קביעת בינוי לתוספת קומה מעל
הקומות באמור ,לשם הרחבת הישיבה הקיימת; ה)
קביעת קווי בנין חדשים לתוספות הבניה באמור; ו)
הגדלת מספר הקומות המרבי מ־ 4-3קומות ל־ 5קומות
מעל קומת מרתף; ז) הגדלת שטחי הבניה המרביים
בשטח החלקה ל־ 1,243.82מ־ר; ה) קביעת הוראות בינוי

•תבנית מיתאר מקומית מס,
לתכנית מיתאר מקומית מסי

6353״,

)0

קביעת

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעוד משטח למגורים
לשטח מסחרי :ב) קביעת היקף בניה ,קווי בנין ,מספר
קומות והוראות בניה לגבי השטח המסחרי.
)2

•תכנית מיתאר מקומית מס ,בש/
רישום שכונות ציבוריות מס'

,"157

שינוי לתבניות

 5/32/1ו־3/32/3

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בית שמש ,אזור
התעשיה הצפוני ,רח־ המסגר ,שטח שבין קואורדינטות
אורך  149.470-149.427לבין קואורדינטות רוחב -129.309
 ;129.354גוש  ,5205חלקה .7
עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעוד שטח משטח
לתעשיה ,למלאכה ולאחסנה לאזור למשרדים ,למסחר,

ילקוט הפרסומים

,4799

י־ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אתר חרובית ,בין
מושב שדות מיכה למושב תירוש ,שטח שבין
קואורדינטות אורך  40.600ו .600-ו 4ו לבין קואורדינטות
רוחב  ,125.850-125.350חלקי גוש .4292

לאולמי שמחות ולמרכז קונגרסים; ב) קביעת הוראות
בניה בולל קווי בניה ,מספר קומות ובדר; ג) תוספת
אחוזי בניה ומספר קומות.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תכנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף ססו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳
שלומציון המלכה ו ,ירושלים ,טל6290222 ,־ .02המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בית שמש ,ת״ד  ,5בית שמש  ,99100טל,

עיקרי הוראות התבנית :א) הגדרת שטח וקביעת
גבולות ,ייעודים ושימושים לפי מתחמים לעורך הקמת
אתר לסילוק פסולת; ב) שינוי ייעור זמני משטח חורש
טבעי לטיפוח לפי תמ״א  22לאתר לסילוק פסולת; ג)
שינוי ייעוד זמני מאזור חקלאי א' לפי תבנית מיתאר
מקומית מי 200/לאתר לסילוק פסולת; ר) קביעת תנאים
להקמה ,הפעלה ושיקום אתר לסילוק פסולת; ה)
הבטחת ניצול יעיל של שטח התכנית תוך שמירה על
איכות הסביבה ומניעת מפגעים; ו) קביעת ייעודים
לדרך קיימת ,דרך חדשה ושולי דרך; ז) שינוי לסעיף ,8
פרק בי בהוראות תכנית מי/ס 20ברבר הצורך בהסכמת
הישוב לתכנית.

9909882־.02

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

מרחב תכנון מקומי הראל

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-ברבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מסי הל49/ו" ,שינוי לתכנית מיתאר מקומית מי/
340א.
השטחים הכלוליבו בתבנית ומקומם :מבשרת ציון ,מעוז
ציון ב׳ ,רח׳ הפלמ״ח ,שטח שבין קואורדינטות אורך
 163.370-163.320לבין קואורדינטות רוחב ;133.750-133.715
גוש  ,30463חלקות .106 ,37
עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעוד משפ״צ לאזור
מגורים  5מיוחד; ב) שינוי ייעור מאזור מגורים  5לאזור
מגורים  5מיוחד; ג) קביעת אחוזי בניה מרביים; ר) קביעת
קווי בנין; ה) איחור וחלוקה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.3.1999ובילקוט הפרסומים  ,4739התשנ״ט ,עמי .2758

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הראל ובל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מטה יהודה

הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהודה מופקדות תכניות אלה:
ו)

"תבנית מיתאר מקומית מסי מי552/א" ,שינוי לתבנית
מיתאר מקומית מס -מי 552/ושינוי לתכנית מיתאר
מקומית למטה יהודה מי.200/

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

)2

"תבנית מיתאר מקומית מס ,מי572/ב" ,שינוי לתבנית
מיתאר מקומית למטה יהודה מי/ס 20ושינוי לתבנית
מיחאר מקומית מי572/א.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :לוזית ,שטח שבין
קואורדינטות אורך  39.800-138.700ו לבין קואורדינטות
רוחב .122.000-121.300
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת שני מגרשים באזור
חקלאי ב׳ ,ביטול מגרש באזור חקלאי ב ,ותוספת
שלושה מגרשים חדשים; ב) קביעת הוראות בינוי ,קווי
בנין והוראות מנחות לבניית מבנים באזור מגורים ב ;,ג)
שינוי גבולות מגרשים וביטול מגרש בתחום המושב
הקיים; ד) תוספת  50מגרשים לבניה צמודת קרקע
באזור מגורים אי; ה) קביעת הוראות בינוי ,קווי בנין
והוראות מנחות לבניית מבנים באזור מגורים א ;,ו)
קביעת הוראות לשטח חקלאי א ;,ז) תוספת  2מגרשים
מקצועיים; ח) חלוקה חדשה; ט) שינוי גבולות מגרשים
 80 ,79בהתאם לתבנית מי.572/

בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תבנית ,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 לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,רח׳
שלומציון המלבה ו ,ירושלים ,טל' 6290222־ .02המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מטה יהודה ,מרכז אבן העזר ,ר־נ שמשון,
מיקוד  ,99700טל' .9900946
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ב־א באב התשנ״ט

(3

באוגוסט

)1999

מתתיהו חותה
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
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מרחב תכנון מקומי ירושלים

בך ששטח יחידת דיור מטיפוס ב ,יובל להגיע עד 110
מ״ר סך הכל (בולל ממ״ד) ,ושטח יחידת דיור מטיפוס ג■
יובל להגיע עד  100מ״ר סך הכל (כולל ממ״ד); ג) שינוי
בהתאם לכך של תכנית  ,2308אשר הודעה על מתן
תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים  ,3643מיום
 989ו ,3.6.על שינויה.

הודעה בדבר אישוד תפנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,בדבר אישור •תכנית מיתאר
מקומית מסי מק92/ו ,"6שינוי מס'  1/98לתכנית מס׳ .2966
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירושלים ,שבי
ארנונה ,רח׳ ושיץ  - 2גוש  ,30119חלקה  ,35שטח שבין
קואורדינטות אורך  170.950-170.910לבין קואורדינטות רוחב
27.930ו.127.975-
עיקרי הוראות התבנית :קביעת הוראות בגין חלוקה
חדשה שלא בהסכמת הבעלים.
הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4695התשנ״ט ,עמי .376

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים וכן במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז ירושלים ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ־א באב התשנ״ט

(3

באוגוסט

)1999

כל מעוניין רשאי לעיין בתבניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תכנית ,ובן בל 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 תל אביב ,רח׳ אחד
העם  ,9מגדל שלום ,תל־אביב  ,61290טל'  93333ו5־.03
המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו ,שרי בן גוריון  ,68תל
אביב  ,64514טל' 5217162־.03
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

אורי לופוליאנסקי
יושב ראש ועדת המשנה המקומית
לתכנון ולבניה ירושלים

מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,בדבר אישור תבניות אלה:

מחוז תל־אביב

)1

מרחב תכנון מקומי תל־אביב־יפו

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו מופקדות תבניות אלה:
)1

"תכנית מפורטת מסי תא613/א".

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :תל־אביב־יפו -
גוש  ,6336חלקות  ;616 ,615 ,614 ,585 ,575גוש
חלקה  ,241ח״ח .242

,6638

עיקרי הוראות התכנית :א) תיקון טעות שנפלה במספר
הגוש במסמכי תבנית העוסקת בקביעת שטחים
ציבוריים; ב) שינוי בהתאם לבך של תבנית 3י ,61אשר
הודעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,834מיום .30.3.1961
)2

״תבנית מפורטת מסי תא ,"2794/שינוי מסי
של תבנית מפורטת תא 2308/על שינויה.

1

לשנת

1998

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב־יפו,
השטח שבין הרחובות מבצע קדש ,קהילת ריגא ,קהילת
פוזנא וקהילת קייב  -גוש  ,6625חלקה  ;863גוש ,6626
ח״ח .205
עיקרי הוראות התבנית :שיפור תנאי דיור ,על ידי :א)
שינוי קווי בניה למתחם הנדון; ב) תוספת שטחי בניה,

5432

"תכנית מפורטת מס' תא767/וג־ ,שינוי מסי ו לשנת
 1994לתבנית תא767/וב ושינוי מס 1 ,לשנת 1994
לתכנית תא.466/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :תל־אביב־יפו -
גוש  ,6130ח״ח 6 ,314 ,312 ,310 ,280 ,198 ,111ו:332 ,3
גוש  ,6133חלקה  ,945ח״ח ,949 ,946 ,879 ,878 ,869 .702
 :951גוש  ,6134ח״ח  ;657 ,556 ,501 ,500גבולות התבנית:
בצפון  -רח׳ לה־גרדיה ,במערב  -שר ,משה דיין,
במורח  -בי״ס עירוני ט׳ ,בדרום  -מגרשי הטניס של
בית ברבור.

עיקרי הוראות התבנית :א) תכנון מחרש של השטח
הבלול בתכנית ברי לשפר את המערך האורבני של
המתחם המוצע מבחינת השילוב במרקם הקיים,
לאפשר בניה ושיווק בשלבים ,ולאפשר מגוון שימושים
של מכללות ,שגרירויות ,מגורים ,מסחר ומשרדים על פי
התאמה לאזור ודרישות השוק העירוני והמטרופוליני,
הכל במסגרת זכויות הבניה המותרות על פי תבניות
תקפות .כל זאת על ירי )1 :שינוי מערך ייעודי קרקע
קיימים של אזור מסחרי ,אזור מסחר ומשרדים ושטח
לבניני ציבור ,שינוי מערבת הדרבים ושינוי אופי
הבינוי;  )2קביעת ייעודי קרקע לאזור משרדים מיוחד,
למגרש מיוחד (מכללות ,שגרירויות ,מגורים) ומגורים ה,
מיוחד לרבות זכויות בניה ותכליות בכל אחד מהם,
לקביעת שטחים ציבוריים פתוחים ,מערכת דרבים
ולמעברים ציבוריים;  )3קביעת הוראות ברבר בינוי
ופיתוח וכן הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה; ב)
ביטול בתחום תחולת התכנית של הוראות התכניות:

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

תא767/וב
תוקף ופורסמו כחוק.

ו־תא466/

על שינויהן אשר אושרו למתן

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.7.1997ובילקוט הפרסומים  ,4526התשנ״ז ,עמי .3643
)2

"תבנית מפורטת מסי תא2462/א" ,שינוי מסי ו לשנת
 1997של תכנית מפורטת מס.2462 ,

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :תל־אביב־יפו -
גוש  ,7104חלקה  ;258גבולות התכנית :במערב  -דרך
פתח תקוה ,בררום  -רח' המלאכה ,במזרח  -חלקה
 ,211בצפון  -חלקות .84 ,63- 59

עיקרי הוראות התכנית :א) שיפור ניצול הקרקע בתחום
התכנית באחר מאזורי התעסוקה המבוקשים בעיר
והתאמת זכויות הבניה והוראות הבניה במגרש
למדיניות העירונית לאזור זה ,בל זאת על ירי )1 :שינוי
ייעור ממגרש מיוחד לאזור תעסוקה;  )2שינוי זכויות
הבניה והוראות הבניה בתחום התכנית ,בדי לאפשר
תוספת של  3קומות על המותר במגרש ,וסך הכל עד 16
קומות .סך זכויות הבניה במגרש לא יעלו על 300%
משטחו; ב) שינוי בהתאם לכך של תכנית מפורטת מסי
 ,2462אשר הודעה על מתן תוקף לה פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,3857מיום  ,14.3.1991להלן התבנית
הראשית.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.12.1998ובילקוט הפרסומים  ,4708התשנ״ט ,עמי
.1085
)3

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז .תל אביב ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו ,ובל המעוניין רשאי לעיין בהן
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

״תכנית מפורטת מסי תא2732/״ ,שינוי מסי
לתבנית שיכון ציבורי  ,3/01/16שינוי מס'
לתכנית שיכון ציבורי  ,3/01/6שינוי מס,
לתבנית מס ,757 ,על שינויה.

1
1
1

לשנת
לשנת
לשנת

1996
1996
1996

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :תל־אביב־יפו ,גוש
 ,6335חלקות  :315 ,313גוש  ,6337חלקות ,116 ,115 ,66
 ,127ח״ח  ;128 ,45גוש  ,7321חלקות ,108 ,107 ,93 ,58
 ;133 ,132 ,128 ,125 ,123 ,122 ,117 ,115-112גבולות
התבנית :בצפון  -רח׳ אדירים ,בדרום  -רח׳ דבורה
הנביאה ,במזרח  -רח׳ ראול וולנברג ,במערב  -שב'
צהלה.
עיקרי הוראות התבנית :שיפור תנאי הדיור בשכונת נוה
שרת על ידי :א) תוספת זכויות בניה להרחבת הדירות
בבנינים בני  8-3קומות ללא תוספת יח״ד; ב) קביעת
שטח עיקרי מקסימלי של  119מ־ר ליחידת דיור
מורחבת; ג) תוספת שטחי שירות לרווחת הדיירים
ולשיפור תפקוד המבנים; ר) שינוי בהתאם לבך של
התכניות הבאות :ו) תכנית שיכון ציבורי מס3/01/6 ,
אשר אושרה מכוח חוק רישום שיכונים ציבוריים ביום
 )2 ;10.1.1973תכנית שיכון ציבורי מס־  3/01/16אשר
אושרה מכוח חוק רישום שיכונים ציבוריים ביום
 )3 ;23.12.1991תבנית מפורטת מסי  ,757שפורסמה למתן
תוקף בילקוט הפרסומים  1462מיום  ,11.7.1968על
שינויה.

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 26.2.1999ובילקוט הפרסומים  ,4740התשנ״ט ,ענד
.2769

לקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

מרחב תכנון מקומי בני ברק

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בני ברק ,מופקדת •תבנית מיתאר מקומית
מס' בב ,"668/שינוי לתבניות מיתאר בב63/א ,בב05/וב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בני ברק ,רח•
חיד־א  -גוש  ,6192חלקות  ,499-496ח״ח .510

עיקרי הוראות התכנית :תכנית זו באה לשנות תכנית
מיתאר מקומית לבני ברק להקמת מבנה ציבורי מיוחד
לרווחת הקהילה וזאת על ירי :א) שינוי ייעור חלקות ,496
 497משטח לתעשיה לשטח לבנין ציבורי מיוחד ,לשימוש
בית אבות סיעודי ,מרכז יום לקשיש ומשרדי ייעוץ רפואי
לקהילה :ב) שינוי ייעור חלק מחלקה  510מדרך לבנין ציבורי
מיוחד (עם זבות מעבר לציבור בקומת הקרקע); ג) שינוי
ייעוד ח״ח  498ו־ 499ומשצ־פ לדרך חדשה לשם הרחבת
דרך מסי  8מרוחב של  8מ ,ל־ 12מ־; ד) איחוד חלקות 496
ו־ ;497ה) במגרש הציבורי המיוחד ,התרת בניית מבנה בן 5
קומות מעל קומת מדחף ,בשטח עיקרי של  2,925מ״ר 3 +
גזוזטראות בשטח של  148מ־ר  +שטחי שירות בשטח של
 2,156מ־ר.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל 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 לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רח׳ אחד
העם  ,9מגדל שלום ,תל־אביב  ,61290טלי 5193333־,03
המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה בני ברק ,רח־ דוד המלך  ,11בני
ברק ,טל' 7546546־.03

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

מרחב תכנון מקומי הרצליה

הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:
)1

״תכנית מיתאר מקומית מס׳ הר 721 /וב" ,שינוי לתבניות
מיתאר הר 721/ו ,הר253/א ו־הר.488/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :הרצליה ,הרחובות
מדינת היהודים וזבולון  -גוש  ,6517חלקות .13 .12

5433

עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת אחוזי הבניה מ־80%
ל־5%וו בשטחים העיקריים ,הגדלת שטחי השירות
ותוספת יח־ד אחת לבל מגרש .סך הבל  50יחידות דיור;
ב) שינוי ייעוד קומה חלקית מחדר מכונות ליח״ד אחת;
ג) קביעת לוח שטחי הקרקע וזכויות בניה למצב הקיים
ולמצב המוצע; ד) קביעת הוראות בדבר מתן היתרי
בניה :ה) קביעת מועד לביצוע התבנית; ו) קביעת
הוראות בדבר גביית הוצאות; ז) קביעת הוראות בדבר
בינוי.

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 999ו 26.5.ובילקוט הפרסומים  ,4752התשנ״ט ,עמי
.5250
)2

״תכנית מיתאר מקומית מסי
מיתאר הר255/א.

הר1961/״,

שינוי לתבנית

הורעה בדבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,5275מיום 98sו.ו ו 28.על תיקוניהן.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום ,במשרדי
מינהל ההנדסה ,שד ,בן גוריון  ,68תל אביב ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף ססו לחוק,
רשאי ,בתוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו בעיתונים,
להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה.

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

כ״א באב התשנ״ט

(5

רון חולדאי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תל־אביב־יפו

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :הרצליה ,הרצליה
פיתוח ,רח׳ מתתיהו  - 7גוש  ,6517חלקה .287
עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת הוראות בניה למגרש
287ב; ב) קביעת קווי בנין ,העמדת מבנים ואחוזי בניה
למגרש 287ב; ג) חלוקת חלקה  287בהסכמת הבעלים.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 7.10.1998ובילקוט הפרסומים  ,4691התשנ״ט ,עמי .256
התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הרצליה ,ובל המעוניין רשאי לעיין בהן,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
ט״ז באב התשנ״ט

(29

ביולי

מרחב תכנון מקומי אונו

הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,ברבר אישור תכניות אלה:
)1

שמואל לסקר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב

עיקרי הוראות התבנית :שינוי הוראות הבניה באזור
מגורים א' במפורט להלן :א) ביטול התנאי המחייב
הוצאת היתר בניה לבל הבנין בשלמותו בעבור כל
יחידות הדיור יחד ,ומתן אפשרות להוציא היתר בניה
ליחידת דיור אחת בבית רו משפחתי; ב) אין בתכנית זו
משום הוספת זכויות בניה.

מרחב תכנון מקומי תל־אביב-יפו

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 29.5.1999ובילקוט הפרסומים  ,4740התשנ״ט ,עמי

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בדבר הפקדת "תבנית מסי תא/מק/
758א".

עיקרי הוראות התבנית :שיפור איכות הסביבה על ירי
מניעת מטרדים אקוסטיים וחזותיים למגרשי המגורים
הסמוכים ,בל זאת על־ירי :א) העברת זכויות בניה לשטחי
שירות על״קרקעיים בעבור חניה תפעולית מקורה ,מחסן
ומיתקני אשפה מקורים ,מקומת המרתף המסחרי לקומת
הקרקע במסגרת סך כל זכויות הבניה המותרות ,מבלי
להוסיף זכויות ועל פי ייעודם כמוגדר בתכנית ע ־מרתפים;
ב) שינוי בקווי בנין לקו בנין אחורי וצדדי  ,0.0לשם קרוי
חניה תפעולית ושטחי השירות הנלווים לה ולשם מניעת
מטרדים .שינוי בהתאם לבך של תכנית מפורטת מסי 758
אשר הורעה ברבר מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים
 1297מיום .6.1964ו 1ושינוי לתכנית מיתאר ע־מרתפים אשר

5434

"תבנית מיתאר מס-
מיתאר תממ 259/ותממ 259א.

תממ/מק,"55/

שינוי לתכניות

השטחים הכלולים' בתכנית ומקומם :קרית אונו  -גוש
 ,6494חלקות  ,126-14 ,8מגרשים .54-46 ,44-22

)1999

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רח׳ יהודה המכבי
 - 50-46גוש  ,6212חלקות  ,867-865ח״ח 55ו (חלקות
זמניות .)1055 ,1022 -

באוגוסט

)1999

.2770

)2

"תכנית מיתאר מסי תממ/מק/
תממ95/ו ובהתאם לחרש״צ

,"58

שינוי לתבנית מיתאר

.5/45/21

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית אונו ,רח׳
ביאליק  - 7גוש  ,6495ח״ח ;278 ,206 ,205 ,201 ,200
מגרש .602
עיקרי הוראות התבנית :שינוי קו בנין צרי לכיוון מערב
מ־ 4מי ל־ 1.5מי ושינוי קו בנין לכיוון מזרח מ־ 5מ׳ ל־
 5.5מי לשם בניית מרפסות.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 16.4.1999ובילקוט הפרסומים  ,4755התשנ״ט ,עמי
.5515

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז תל אביב ,רח׳ אחר העם  ,9טלי
 95555ו5־ ,05וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

אונו ,רח' סוקולוב  ,13קרית אונו ,טל' 5311245־ ,03ובל
המעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
י־ט באב התשנ״ט

(1

באוגוסט

)1999

דרור בירנבאום
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אונו

מרחב תכנון מקומי בת ים

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-ברבר אישור "מכנית מיתאר
מקומית מס ,מק/בי ,"407/שינוי לתכנית מיחאר ומפורטת
בי 400/ולתבניות בי 221/ובי55/א.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בת ים ,אזור
התעשיה  -גוש 29ו ,7חלקות ,3 24 ,13 3 ,104 ,103 ,97-95
 ,126ח״ח .101
עיקרי הוראות התבנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים,
לרבות מגרשים המהווים דרך ושינוי מיקום של אזור לשפ־פ
לאורך רח׳ העבודה ,בלי שינוי בשטחו הכולל של האזור
בתחום התבנית; ב) •שינוי קווי הבנין וקביעת קווי בנין
חדשים; ג) ביטול אזור ליחידה מסחרית והגדלת אזור עסקים
ובידור ,תוך הגדלת שטחי הבניה של אזור העסקים והבידור
בפחות מ;  50%והקטנת שטחי הבניה ביחידה מסחרית.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים ,רח־ סטרומה ו ,בת ים ,ובל המעוניין
רשאי לעיין בה ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.
ה׳ באלול התשנ״ט

באוגוסט

(17

)1999

יהושע שגיא
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בת ים

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה ובל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חיפה מופקרת "תכנית מיתאר מקומית מס,
חפ1223/א",׳ שינוי לתבניות חפ 307/וחפ.1223/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :חיפה ,רח׳ בלפון
 גוש  ,3 0814חלקה סו ,ח״ח .54עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעור חלקה 10
מאתר לבניני ציבור למגורים; ב) קביעת שטחי בניה מותרים
והוראות בניה.

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 ,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 חיפה ,רח׳ חסן שוקרי
 ,11חיפה  ,31048טל' 8616222־ .04המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה,
רח־ ביאליק  ,3חיפה  ,31040טל' 8356356־.04

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

מרחב תכנון מקומי קרית טבעון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית

מחוז חיפה
מרחב תכנון מקומי חיפה

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשביה 965-ו ,בדבר אישור "תבנית מפורטת מסי
חפ598/ג" ,שינוי לתכנית חפ.598/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :חיפה ,אזור
התעשיה ,רח׳ הקיטור  -גוש  ,11603חלקה  ,57ח״ח .62
עיקרי הוראות התבנית :הסדרת כניסה לחלקה  53בגוש
 11603מדרך ציבורית במפורט על ידי הפיכת חלק משטח
ציבורי פתוח לדרך בתשריט.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4613התשנ״ח ,ענד .2121

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית טבעון מופקרת "תכנית מיתאר מקומית
מסי טב ,"173/שינוי לתכנית מיתאר טב.62/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קרית חרושת,
גבעת בפר תקווה  -גוש  ,11398חלקות  ,86 ,84ח״ח .9

עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעור ממגרש למבנה
ציבור למגרש למגורים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל 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 חיפה ,רח׳ חסן שוקרי

5435

 ,11חיפה  ,31048טלי 8616222־ .04המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית
טבעון ,ת־ד  ,1060קרית טבעון  ,36100טלי 9539292־.04

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

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

ט־ז באב התשנ״ט

(29

ביולי 999ו)
חיים קופלמן
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה .

מרחב תכנון מקומי עירון

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ*ה ,1965-בדבר אישור *תבנית מיתאר
מקומית מס ,ענ .*364/שינוי לתכנית ג 1015/ולתכנית מיתאר
ג.400/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ברטעה  -בקצה
המערבי של הכפר  -גוש  ,20371ח*ח  ;1גוש  ,20372ח*ח ,9
.21

עיקרי הוראות התכנית :א) הרחבת שטחי הבניה
למגורים כבפר ברטעה ,תוך הקצאת שטחים לדרכים,
לשבילים ולאזור חקלאי; ב) קביעת שימושים והוראות בניה
בכל אחד מהאזורים הנ*ל.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.2.1999ובילקוט הפרסומים  ,4736התשנ״ט ,עכר .2686

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עירון ,ובל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון מופקדת ■תכנית מיתאר מקומית
מס־ ש ,*658/שינוי לתבנית מיתאר ש/וו.

מרחב תכנון מקומי חוף הכרמל

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה מופקרת *תבנית מיתאר מקומית
מסי חב/מק .*321/שינוי לתבנית מש*ח.24/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית
חוף הכרמל  -גוש  ,10693ח־ח .51 ,13-10

עיקרי הוראות התכנית :הקמת תחנת תדלוק מדרגה גי
תוך קביעת דרכי גישה והנחיות לפיתוח השטח.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל 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  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוף הכרמל ,ד־נ חוף
הכרמל ,טלי 3ו98452־ .04העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי
 ,11חיפה ,טלי 8616248־.04

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

ב״ב בסיון התשנ״ט

(6

אריה שמחוני
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה חוף הכרמל

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מאיר שפיה,
מחצבת שפיה  -גוש  ,11337חלקה .23
עיקרי הוראות התבנית :שינוי ייעור הקרקע משטח
חקלאי לשם הקמת אזור תחנת תדלוק ושירותי דרך ,וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחד הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת { pהפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה ,דת ,חסן שוקרי
 ,11חיפה  ,31048טל' 8616222־ .04המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי [הועדה המקומית לתכנון ולבניה

השומרון ,רח׳ המיסדים

34

ת*ד

,58

זברון יעקב

 ,30950טי*

ביוני

)1999

מרחב תכנון מקומי קריות

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ*ה965-ו ,בדבר אישור *תבנית מיתאר
מקומית מסי ק/מק ,*415/שינוי לתכניות ק30/ו ,ק 367/וק/
.316

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קדית מוצקין ,דחי
ברק  - 26גוש  ,11562ח־ח  ;158גוש  ,11577חלקה .62

עיקרי הוראות התבנית :שינוי קו בנין אחורי ל־
וקו בנין צדי דרומי ל־ 2.7מ׳ על פי מצב קיים.

4.4

מ׳

6399254־.06

5436

ילקוט הפרסומים

,4799

י־ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 8.12.1998ו ובילקוט הפרסומים  ,4776התשנ״ט ,עמי .4325

ויבוצעו באופן שיאפשר בעתיד העברת התשתיות העיליות
הקיימות דרכם ,בבל שניחן.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קריות ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה ,רח׳ חסן שוקרי  ,11חיפה ,טל' 8616222־
 ,04וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 9.11.1998ובילקוט הפרסומים  ,4708התשנ״ט ,עמי .1088

כ־ט בתמוז התשנ״ט

(13

ביולי

)1999

יוסף פדידה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קריות

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זבולון ,ובל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

ט״ז באב התשנ״ט

(29

ביולי

)1999

שלמה חבר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה זבולון

מרחב תכנון מקומי קרית אתא

הודעה בדבר אישור תבנית מקומית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה965-ו ,ברבר אישור "תבנית מקומית
מפורטת מס ,ב/מק/ו28א" ,שינוי לתבנית זב( 76/בם).
השטחים הכלולים בתכנית :קרית אתא  -שכונת גבעת
רם  -גוש  ,10292ח־ח  ;as a 50 ,3מגרשים .2022 ,2002

עיקרי הוראות התבנית :א) העברת זכויות ויח־ד
ממגרש  2002למגרש  2022מהמוקצה להם בתבנית זב76/
(בם) כדלהלן :במגרש  2002במקום  62יח״ד יהיו  40יח־ד
והיתרה של  22יח־ד תועבר למגרש  ,2022שבהם יהיו סך
הכל  50יח־ד; ב) חלוקת מגרש  2002ל־ 20מגרשי בניה.

מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה על הבנת תבנית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  77לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-בי הועדה המקומית לתכנון ולבניה
השומרון והמועצה המקומית זכרון יעקב החליטו על הבנת
תכנית מפורטת.

השטחים הכלולים בתבנית :מגרשים
ש/במ/215/ג.

6-1

על פי תבנית

עיקרי הוראות התכנית :קביעת הוראות בינוי.

מרחב תכנון מקומי השומרון

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 ,10.1.1997ובילקוט הפרסומים  ,4521התשנ״ז.

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז חיפה ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית אתא ,ובל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז חיפה מופקדת "תבנית מפורטת מס ,ש/מק/188/
א״ ,שינוי לתבניות ש 11/וש88/ו.

ט״ז באב התשנ״ט

(29

ביולי

)1999

יעקב פרץ
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קרית אתא

מרחב תכנון מקומי זבולון

הודעה בדבר אישור תבנית מקומית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-ברבר אישור •תבנית מקומית
מפורטת מסי זב/מק124/א' ,שינוי לתבנית זב.124/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רמת יוחנן  -גוש
 ,11612ח־ח  ;30 ,29גוש  ,11618חלקה  ,2ח־ח .9-7 ,5—3

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת הוראה שבל
התשתיות בתחום תכנית מס זב( 124/חשמל ,מים ,ביוב
ותקשורת) תהיינה תת "קרקעיות ,להוציא קווי חשמל עיליים
קיימים; ב) התשתיות התת־קרקעיות החדשות יתוכננו

ילקוט הפרסומים

,4799

י־ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :זברון יעקב ,השטח
הנמצא מצפון לשכונת משקי עזר ממערב לרח׳ פינלס ורח׳
אחיי אילת  -גוש  ,11322חלקות .50-40 ,38-36
עיקרי הוראות התכנית :א) איחור וחלוקה של מגרשים
בהסכמת בעלים; ב) שינוי בקו בנין צררי מ־ 4.00מ' ל־3.00
מ ;,ג) הגדלת מספר יח־ד בתחום התכנית מ־4ו יח־ד ל־24
יח־ד; ד) תוספת עד  6%בשטחי הבניה המותרים; ה) שינוי
הוראות בדבר בינוי ועיצוב ארכיטקטוני.

בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה השומרון ,רח׳ המייסדים 51
זברון יעקב ,טל' 6305522־ .06העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה.

5437

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

אי באב התשנ״ט

(14

ביולי

)1999

איתמר בר־עזר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה השומרון

מחוז המרכז
מרחב תכנון מחוז המרכז

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדת "תבנית מיתאר מקומית
מסי מח ,"142/שינוי לתבניות נס/1/ו ,ממ 825/וממ470/ו.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נס ציונה ,תחום
שיפוט ראשון לציון ,נס ציונה ,ובאר יעקב  -גוש  ,3632ח״ח
 ,94 ,38-33 ,29 ,27-23 ,20 ,8-6 ,4-1ח״ח  ;95גוש  ,3633ח״ח
 ,39 ,36 ,35 ,32 ,31 ,27 ,18-15 ,5-1ח״ח ;48 ,47 ,44 ,43 ,40
גוש  ,3634ח״ח  ;61 ,52 ,45 ,42 ,39-36 ,27-25 ,23גוש ,3635
ח״ח  ;2 ,1גוש  ,3636ח״ח  9ו ;20 ,גוש  ,3784ח״ח ;6 ,3 ,2 ,1
גוש  ,3785ח״ח  ;7 ,3גוש  ,4722ח״ח .10

עיקרי הוראות התבנית :א) ייעור רצועת מקרקעין
לתחנת רבבת ולמסילת ברזל כפולה שתתפצל מן המסילה
הקיימת לוד  -רחובות באזור באר יעקב ועד תחנת
ראשונים; ב) שינוי ייעודי קרקע מקרקע חקלאית ומוסרות
ציבור לשטח למסילת ברזל ,תחנת רבבת ,מיתקני דרך ומבני
דרך ומיתקני תקשורת וחשמול; ג) קביעת הנחיות בתכנית
להסדרת ניקוז ,לטיפול נופי ,שיקום סביבתי ,פתרונות
אקוסטיים ומניעת מפגעים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל 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 לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ,1
רמלה  ,72406טלי 9270170־ .08המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רח׳ דני מס ו ,רמלה  ,72406טל' 9270170־.08׳

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

מרחב תכנון מקומי המרכז

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית

5438

לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקרת •תבנית מיתאר מקומית
מסי ממ ,"2038/שינוי לתכנית ממ.1420/
,169

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בית דגן ,מגרשים
 - 170A ,170גוש  ,6075ח״ח .139

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד שטח ציבורי
פתוח לשטח פרטי פתוח; ב) איחוד מגרשים ללא הסכמת
בעלים.
בל 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 התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף ססו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,דחי רני מס ו,
רמלה  ,72406טלי 9270170־ .08המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז,
רח׳ גליס  ,9אזור התעשיה סגולה ,פתח תקוה  ,49277טלי
9302053־.03

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

מרחב תכנון מקומי נתניה

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נתניה מופקרת "תכנית מיחאר מקומית מסי
נת16/537/א" ,שינוי לתבניות נת ,7/400/נת 537/ונת/במ/
.9/537

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נתניה  -גוש
 ,7940ח״ח  ;124 ,10 ,9גוש  ,7941ח״ח .4 ,2

עיקרי הוראות התכנית :א) קביעת שטחים לאיחוד
וחלוקה בהסכמת הבעלים; ב) ייעוד שטחים למגורים,
קביעת אזורי מגורים ומגרש מיוחד וקביעת זכויות בניה; ג)
ייעוד שטחים לצורכי ציבור (שב־צ ,שצ־פ וכוי) ולמוסר
והקצאת התכליות בעבורם; ר) התוויית דרכים חדשות ובן
ביטול ,הטיה והרחבה של דרכים מאושרות; ה) קביעת
הוראות בניה ותנאים למתן היתר בניה :ו) הוראות שימור
בריבת דורה וסביבותיה; ז) שלבי ביצוע.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל 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 מחוז המרכז ,רח׳ רני מס ,1
רמלה  ,72406טלי 9270170־ .08המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה,
רח׳ המלאכה  ,71אזור התעשיה דרום נתניה ,טלי 8603159־
.09

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

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

מרחב תכנון מקומי בפר סבא

הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-ברבר אישור תכניות אלה:
)1

•תבנית מיתאר מקומית מסי בס8/3/ח' ,שינוי לתבניות'
כס 1/1 /וכס8/3/ו.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :בפר סבא ,רח׳
ההשכלה  - 5גוש  ,6439חלקה .284
עיקרי הוראות התכנית :א) הוראות בינוי ועיצוב
אדריכליים :ב) שינוי קווי בנין הקבועים בתכנית; ג)
קביעת תוספת זכויות בניה.

טכניים על הגג ,ו־ 550מ־ר משטח המגרש בקומת מרתף
אחת מתחת לפני הקרקע; ב) תוספת  2קומות למרכזת בזק
קיימת בת  2קומות מעל קומת מרתף; ג) מתן אפשרות
להוצאת  .היתרי בניה; תכנית זו כוללת הוראות תבנית
מפורטת וניתן לקבל היתר בניה על פי תבנית זו.

בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לבך על פי סעיף ססו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,דחי דני מס ,1
רמלה  ,72406טל' 9270170־ .08המתנגד ימציא את העתק
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בפר
סבא ,רח׳ ויצמן  ,37בפר סבא ,טל׳ 7649175־.09
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4594התשנ״ח ,עם־ .865
)2

•תבנית מיתאר מקומית מסי כס/37/3/ב/
לתכנית בס37/3/ב.

,"5

מרחב תכנון מקומי פתח תקוה

שינוי

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳ בן
גוריון  - 53-51גוש  ,6439חלקות .13-11
עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעור חלקה  13משטח
לבנין ציבורי לשטח למגורים; ב) איחור חלקות שלא
בהסכמה; ג) הגדלת זכויות בניה ומספר יחידות דיור;
ר) קביעת קווי בנין; ה) קביעת בינוי; ו) תיקון לוח
השטחים לחלקות הנ״ל כפי שמופיע ■בתכנית המיתאר
כס37/3/ב.
הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4696התשנ״ט ,עמי .416

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה בפר סבא ,ובל המעוניין רשאי לעיין בהן,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור •תכנית מפורטת מסי
פת ,*7/1257/שינוי לתבנית פת/1257/ג.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :פתח תקוה ,רח׳
מרקוס פינת רח־ גוטמן  -גוש  ,6375חלקות -305 ,83 ,82
.207

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קווי בגין; ב) תוספת
קומה לבנין בן  4קומות (ע־ע) ותוספת  2קומות לבנין בן 3
קומות (ע־ע); ג) תוספת  5יח־ד; ר) איחוד וחלוקה.

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4342התשנ״ו ,עמ׳ .264

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה פתח תקוה ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא מופקדת •תכנית מיתאר מקומית
מסי כס6/84/ג־ ,שינוי לתבניות כס ,1/1/כס6/84/א וכס/84/
6ב.

 .השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בפר סבא ,רח,
רופין  - 26גוש  ,6437חלקה .53
עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת זכויות בניה
למרכזת בזק הקיימת במגרש בשטח (עיקרי ושירות) שלא
יעלה על  2,500מ*ר מעל פני הקרקע ב־ 4קומות וחדרים

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס ,רנ/197/א" ,שינוי לתבנית אפ 2000/ולתבנית
אפ.197/
/השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראש העין ,בין
הרחובות יהודה הלוי ,הנביאים ,וולפסון ,ושלום שבזי  -גוש
 ,4270חלקה  ,89ח־ח  ;134 ,73גוש  ,4271ח״ח  ;166גוש ,4272
חלקות -183 ,179 ,157-154 ,142 ,140-138 ,99-87 ,76-62 ,35
 ,204 ,203 ,188ח״ח .190 ,180 ,151 ,30

5439

עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת אזור מגורים או; ב)
קביעת אזור מגורים א ;2ג) קביעת שטח לבניני ציבור; ד)
קביעת מגרש מסחרי; ה) קביעת שבילים; ו) קביעת דרבים,
ביטול דרבים ,קביעת דרך משולבת; ז) קביעת שטח לחניה;
ח) קביעת מבנים להריסה.

לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות מופקדות תכניות אלה:
)1

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רחובות ,בין
הרחובות טלר ולוין אפשטיין  -גוש  ,3703חלקות ,31

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4723התשנ״ט ,עמי .1683

.512 ,511

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין ,וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעוד חלקות
 512בגוש  3703מאזור פיתוח  R/6לאזור מרכזי מעורב
מסחר ומגורים .במקום ייבנה בנין בעל  32יח״ד ב־8
קומות מעל קומת מחסנים וקומת מגורים חלקית,
ומתחתיו קומת מסחר מצומצמת ושלושה מפלסי חניה
תת קרקעית; ב) קביעת דרבי גישה לחניה ושפ־פ עם
זיקת הנאה לציבור; ג) קביעת הוראות בניה; ד) מגרש
להשלמה :לחלקה  31יצורף שטח של כ־ 249מ־ר מתוך
חלקה  511על מנת ליצור חלקה ששטחה  700מ־ר; ה)
קביעת מבנים להריסה; ו) קביעת הוראות ברבר מתן
אפשרות לבנית חניון פרטי לשירות הציבור.
,511 ,31

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר ביטול הפקדת תבנית מיתאר
מקומית
נמסרת בזה הורעה בדבר ביטול הפקרת "תבנית
מיתאר מקומית מסי רצ ,"54/5/1/שינוי לתכניות רצ/ו/ו/ג
ורצ ,34/5/1/שהודעה על דבר הפקדתה ,בהתאם לסעיף 89
לחוק התכנון והבניה ,התשב״ה ,1965-פורסמה בילקוט
הפרסומים  ,4648התשנ״ח ,עמי .3809

)2

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח׳
התומר  ,9חלקה ( 79ישנה)  -גוש  ,3926חלקה .1254

בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,במשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח־ רני מסי ו ,רמלה
 ,72406טלי 9270170־ 08ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה ראשון לציון ,רח׳ ז׳בוטינסקי  ,16קומה בי ,ראשון
לציון ,טל' 9682724־ ,03בימים ובשעות שהמשרדים האמורים
פתוחים לקהל.

עיקרי הוראות התכנית :שינוי ייעוד מאזור חקלאי
לאזור תעסוקה :תעשיה ,משרדים ,מסחר וייעודים
אחרים על ידי :א) איחור וחלוקה מחרש בלא הסכמת
בעלים; ב) הרחבה וביטול דרבים קיימות והתוויית
דרכים חדשות; ג) קביעת אזורי חניה ציבוריים ,מסוף
לאוטובוסים ,מגרש חנה וסע ותחנת רבבת; ד) קביעת
שטח לתחנות תדלוק; ה) קביעת שטח ציבורי פתוח,
שטח לבניני ציבור ,מגרשים מיוחדים וייעורים אחרים;
ו) קביעת מגרשים למיתקנים הנדסיים; ז) קביעת
הוראות ותנאים לשמירה על איכות הסביבה; ח)
הכללה ושילוב תכניות בתוקף לתחום תכנית זו; ט)
קביעת זכויות ומגבלות בניה; י) שינוי מדרג דרך מס•
 412מערב מדרך ארצית אזורית לדרך עירונית; יא)
הקטנת קו בנין ממסילת הברזל; יב) שיפור והרחבת
תוואי מסילת הברזל.

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר תיקון טעות
נמסרת בזה הודעה על תיקון טעות בהוראות תכנית
רח/400/א7/ו ,שדבר אישורה פורסם בילקוט הפרסומים
 ,4736התשג־ט ,עמי  ,2674כלהלן:
3

שאר הפרטים בלי שינוי.

מרחב תכנון מקומי רחובות

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית

"תבנית מיתאר מקומית מסי רח ,"2110/שינוי לתבניות
רח ,2000/רח/2000/א ,R/6 ,מח ,13/רח/במ ,2115/רח/
 ,261רח/261/א ,רח ,2008/רח51/ו/א ,רח/בת/151/ג ,רח/
2סס/2ב ,1/רח.2004/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רחובות  -גוש
 ,3645חלקות  ;9-1גוש  ,3646חלקה  ,16ח״ח ;17 ,3-1
גוש  ,3649חלקה  ,6ח״ח  :9-7 ,5גוש  ,3650חלקות ,3 ,2
 ,16-9 ,6 ,5ח״ח  ;8גוש  ,3651חלקות —23 ,18-10 ,6 ,1
 ;42 ,40 ,37 ,36 ,34-31 ,28גוש  ,3653ח״ח  ;179גוש ,3654
חלקה  ,17ח״ח  ,18 ,16 ,14 ,10-8 ,5-3 ,1ח״ח .30

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעור מאזור מגורים
די לאזור מגורים די מיוחד לשם הוספת יחידת דיור למבנה
קיים :ב) הוספת שטחים עיקריים; ג) הוספת מקום חניה :ד)
קביעת שטחי שירות.

בפרק בניה בקומת עמודים מפולשת ,אחרי סעיף
יבוא :־ .4דירת מגורים".

••תכנית מיתאר מקומית מס' רח19/2010/א" ,שינוי
לתכנית .R/6

כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו
ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,רה׳ רני מס  ,1רמלה  ,72406טל• 9270170־ .08המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רחובות ,רח׳ ביל״ו  ,2רחובות ,טל' 9392222־
.08

5440

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

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

ו)

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :השטח המוניציפלי
של המועצה המקומית אבן יהודה ,במרחב התכנון של
שרונים ,בפי שיהיה מעת לעת במועד הוצאת היתר.

מרחב תכנון מקומי קסם

עיקרי הוראות התבנית:
מרתפים והשימושים בהם.

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מסי ק ,"2/22/שינוי לתכנית ק.1/22/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קאסם  -גוש
 ,8869ח־ח .95 ,94

)2

עיקרי הוראות התבנית :א) איחור וחלוקה מחדש,
בהסכמת הבעלים; ב) שינוי חלק משטח למגורים א־
מיוחד ,חלוקתו למגרשים וקביעת בינוי עקרוני בתחומו;
ג) חלוקת השטח למגורים א• למגרשי מגורים וקביעת
בינוי עקרוני בתחומו; ד) קביעת מבנים וגדרות להריסה
ותנאים להריסתם; ה) קביעת הוראות בניה וקווי בנין
בתחום התבנית; ו) התוויית דרך משולבת פרטית
וקביעת הוראות לרישומה ולפיתוחה.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ,ובל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4690התשנ״ט ,עמי .238
)3

הודעה בדבר אישוד תבנית מיתאר מקומית

עיקרי הוראות התבנית :א) הגדלת זכויות בניה; ב)
קביעת הוראות בניה.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :הדר עם  -גוש
 ,8302חלקה .19

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4710התשג־ט ,עמי .1206
)4

עיקרי הוראות התבנית:
מרתפים והשימושים בהם.

הודעה בדבר אישוד תבניות מיתאר מקומיות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-ברבר אישור תכניות אלה:

ילקוט הפרסומים

קביעת

הוראות

לבניית

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4728התשנ״ט ,עכר .1819
)5

"תבנית מיתאר מקומית מסי הצ/3/ו00/וא־ ,שינוי
לתכניות הצ/2/38/וו והצ/3/ו.100/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :השטח המוניציפלי
של המועצה המקומית פרדסיה (במרחב התכנון של
שרונים) ,בפי שיהיה מעת לעת במועד הוצאת היתר.

מרחב תכנון מקומי שרונים

,4799

"תכנית מיתאר מקומית מסי הצ/2/ו100/א־ ,שינוי
לתבניות הצ 150/והצ.100/1/2/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :השטח המוניציפלי
של המועצה המקומית כפר יונה ,במרחב התכנון של
שרונים ,בפי שיהיה מעת לעת במועד הוצאת היתר.

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4719התשנ״ט ,עמי .1550

י״ז באלול התשנ״ט,

"תכנית מיתאר מקומית מסי הצ/2/ו28/א" ,שינוי
'לתכניות הצ 28/1/2/והצ.150/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :בפר יונה  -גוש
 ,8123ח״ח 4 ,12 ,8-6 ,4ו ;15 ,גוש  ,8150חלקה .17

נמסרת בוה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מסי עח ,"2/138/שינוי לתבניות עח 200/ועח38/ו.

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה עמק חפר וכל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

"תבנית מיתאר מקומית מס•
לתבנית הצ22/ו.

הצ/1/ו/

237־,

שינוי

■ השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אבן יהודה  -גוש
 ,8014ח״ח וסו (דרך) ,חלקות .80 ,79

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4697התשנ״ט ,עמי .452

עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי ייעור מאזור מגורים
לבעלי מקצוע לאזור מגורים; ב) חלוקת חלקה  19למגרש
מגורים לבעלי מקצוע בשטח של  1,807מ־ר ,למגרש מגורים
בשטח של  500מ״ר ולהרחבת דרך בשטח של  149מיר; ג)
שינויים נקודתיים בקווי בנין לפי .מצב קיים .שינוי קו בנין
צררי דרומי מ־ 3מי ל־ 1.70מ׳ עד  2.30מי ושינוי קו בנין
קדמי צפוני מ־ 5.0מי ל 3.58-מי  -ו־ 2.89מי.

קביעת

הוראות

לבניית

הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4728התשנ״ט ,עמי  820ו.

עיקרי הוראות התבנית :א) קביעת חזית מסחרית; ב)
שינוי ייעור קרקע מדרך לשימוש למדרכה לאזור מגורים ג׳
עם חזית מסחרית; ג) קביעת גודל מגרש מינימלי לפי המצב
הקיים; ר) קביעת הוראות בניה.

מרחב תכנון מקומי עמק חפר

•תכנית מיתאר מקומית מס ,הצ00/1/1/וא• ,שינוי
לתבניות הצ 122/והצ/ו/ו/ססו.

29.8.1999

עיקרי הוראות התבנית:
מרתפים והשימושים בהם.

קביעת

הוראות

לבניית

5441

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4728התשג־ט ,ענו .1819
)6

־תבנית מיתאר מקומית מס׳ הצ100/1/4/א־ ,שינוי
לתבניות הצ 150/והצ.100/1/4/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :השטח המוניציפלי
של המועצה המקומית קדימה ,במרחב התכנון של
שרונים ,בפי שיהיה מעת לעת במועד הוצאת היתר.
עיקרי הוראות התבנית:
מרתפים והשימושים בהם.

קביעת

הוראות

לבניית

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4728התשג־ט ,ענו .1820
)7

־תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ/4/ו/
לתבניות הצ 150/והצ.15/1/4/

194־,

שינוי

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קדימה  -גוש
 ,8056חלקה ( 188ישן  )142מגרש  ;2228גוש  ,8056חלקה
.188

עיקרי הוראות התכנית :א) חלוקת החלקה ל־ 2מגרשי
מגורים א׳; ב) מתן אפשרות להקמת בית מגורים על כל
מגרש; ג) הוראות והגבלות בניה.

)8

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו .כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים מופקדת ־תבנית מיתאר מקומית מס,
הצ155/1/4/־ ,שינוי לתכניות הצ 150/והצ.61/1/4/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קדימה  -גוש
 ,7815חלקות  ,159 ,158 ,156-151ח־ח .548

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה חדשה
בהסכמת הבעלים; ב) ביטול תוואי דרך ,ושינוי ייעוד משביל
לדרך ולדרך משולבת עם רחבת סיבוב :ג) שינוי ייעוד מאזור
מגורים א ,לאזור מגורים א׳ מיוחד; ד) חלוקה למגרשי
מגורים א' מיוחד לבניית בתים דו־משפחתיים סך הכל 50
יח־ד ( 6יח־ד קיימות); ה) הוראות והגבלות בניה.

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
 ,4671התשנ־ח ,עט׳ .4752
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
־תכנית מיתאר מקומית מס׳ הצ161/1/4/־ ,שינוי
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
לתכניות הצ 150/והצ.61/1/4/
ירי התכנית ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף ססו לחוק,
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קדימה  -גוש • רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
 ,7815חלקות .156 ,155
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ רני מס ,1
עיקרי הוראות התבנית :א) איחוד חלקות  155ו־156
רמלה  ,72406טל9270170 ,־ .08המתנגד ימציא את העתק
בהסכמת בעלים :ב) שינוי ייעוד מאזור מגורים א־
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים,
לאזור מגורים מיוחד :ג)  )1מתן אפשרות להקמת  8יח־ד
רח׳ שטמפפר  5ת־ד  ,2171נתניה  ,42402טל' 8615825־.09
חדשות על פי תבנית הבינוי המהווה נספח לתבנית זו;
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
 )2הגדלת מספר יח־ד המותרות לבניה בשטח התכנית,
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
סך הבל  9יח־ד (בולל יח־ד קיימת); ד) קביעת הוראות
העוברות שעליהן היא מסתמכת.
והגבלות בניה.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4697התשנ־ט ,ענד .451

)9

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים וכל המעוניין רשאי לעיין בהן,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

־תבנית מיתאר מקומית מס׳ הצ 24/1 /5/וא־ ,שינוי
לתבניות הצ 0/1/5/והצ/מק.124/1/5/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :תל מונד ,רח׳
הדקל  - 54גוש  ,7789חלקה .27
עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מספד יח־ד בשטח
התכנית מ־ 5ל־ ;6ב) שינוי ייעוד מגרש  2091ממגורים
א׳ חד־משפחתי למגורים א׳ מיוחד דו־משפחתי; ג)
קביעת מבנים להריסה בתנאים להיתר; ד) קביעת בינוי
עקרוני בתחום התבנית; ה) הגדלת שטחי הבניה
העיקריים .ליח־ד באזור מגורים א׳ מיוחד מ־ 142.5מ*ר
ל־ 165מ־ר; ו) קביעת זבות מעבר ותנאים לרישום; ז)
קביעת הוראות והגבלות בניה בתחום התבנית.

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 4697התשג־ט ,ענד .451

5442

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים מופקדת ־תכנית מפורטת מס׳ הצ/4/
! ,'197/1שינוי לתכנית הצ/1/4/ו.6

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :קדימה  -גוש
 ,7815חלקות  ,150 ,129ח־ח ( 551דרך).
עיקרי הוראות התכנית :א) הפקעת דרך חדשה וביטול
דדך מאושרת ושינוי הייעוד למגורים א' מיוחד ולדרך
משולבת; ב) חלוקת אזור המגורים לשני מגרשים של מגורים
א' מיוחד לבניית שתי יח־ד בבית דו משפחתי בכל מגרש
ולשני מגרשים של מגורים א׳ לבניית יח־ר אחת בבל מגרש.
סך הבל  6יח־ד בתחום התכנית; ג) קביעת מבנים וגדרות

ילקוט הפרסומים

,4799

י־ז באלול התשנ־ט,

29.8.1999

להריסה ותנאים להריסתם; ד) קביעת בינוי מנחה ,הוראות,
תנאי בניה וקווי בנין בתחום התבנית.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :סביון  -גוש
חלקה  00ו בשלמות ,מגרש  253ו בשלמות.

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 ,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
התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים,
דחי שטמפפר  ,5ת־ד  .2171נתניה  ,42402טל' 8615825־.09

עיקרי הוראות התבנית :קביעת קו בנין צדדי  3.28מ,
במקום  5.00מ׳ ,וקו בנין אחורי  8.35מ' במקום  10.00נד ,על
פי תשריט.

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף ססו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז ,דחי גליס  ,9פתח
תקוה ,טל' 9302051־ .03העתק ההתנגדות יומצא למשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,דגי מס ,1
רמלה ,טלי 9270170־.08
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מס ,בר4/40/־ ,שינוי לתכניות בר ,40/בר.2/40/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קררון  -גוש
מגרשים  ,186-181 ,2חלק ממגרשים  ;222 ,187 ,3גוש
חלק ממגרשים  ;156-154גוש  ,4708חלק ממגרשים ,151-148
 ;233גוש  ,4702חלקות  ,33-28 ,3ח״ח  ;36 ,34 ,4גוש ,4707
ח״ח  ;24 ,5-3גוש  ,4708ח״ח .25 ,18 ,11-8

4702

,4707

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעוד משטח חקלאי
ושטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' ,שטח לבניני ציבור
ודרכים משולבות ודרכים; ב) שינוי ייעוד מאזור בעלי
מקצוע לאזור מגורים א ;,ג) ביטול דרבים קיימות ,הרחבת
דרבים קיימות והתוויית דרבים חדשות; ד) שינוי ייעוד
משצ*פ לדרך.

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4701התשנ״ט ,עמי .715

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות וכל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
כ*א באב התשג־ט

(3

באוגוסט

)1999

אהרון חי לוי
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מרחב תכנון מקומי המרכז

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת *תבנית מיתאר מסי ממ/מק/
3וו/4ו* ,שינוי לתבנית שד.23/534/

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ׳ט,

29.8.1999

,6725

מרחב תכנון מקומי המרכז

הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,ברבר אישור *תבנית מיתאר מסי
ממ/מק ,"8/3075/שינוי לתכניות ממ/במ 3075/וממ/מק/3075/
ד.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :גבעת שמואל -
גוש  ,6392ח״ח .39
מגרשים בשלמות

,3

-117 ,77-75 ,35 ,34 ,17-10 ,4

.123

עיקרי הוראות התכנית :א) הגדלת מספר יחידות הדיור
בלא תוספת שטח; ב) הוספת קומות למבנים נוסף על המותר
בתב־ע ממ/במ ;3057/ג) העברת שטחים עיקריים ממגרש 75
למגרש  ;77ד) מרתפי החניה יהיו משותפים כמאושר בתב*ע
ממ ;3075/ה) שינוי בקווי בנין.

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 19.2.1999ובילקוט הפרסומים  ,4741התשנ״ט ,עמי .2803
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס  ,1רמלה ,טלי 9270170־,08
ובל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
הי באב התשנ״ט

(18

ביולי

)1999

בני ודרריו
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה המרכז
מרחב תכנון מקומי כפר סבא

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב*ה965-ו ,בדבר אישור *תבנית מיתאר
מקומית מס' כס/מק ,*453/שינוי לתבנית בס/1/1/ד.

5443

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כפר סבא ,רח׳
רמב־ם  - 3גוש  ,6431חלקה .151

עיקרי הוראות התכנית :שינוי בקווי בנין צדדיים.
הורעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות 'ביום
 27.11.1998ובילקוט הפרסומים  ,4714התשנ״ט ,עמ׳ .1389
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ רני מס  ,1רמלה ,טל' 9270170־,08
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

ט״ז באב התשנ״ט

(29

ביולי

)1999

יצחק ולד
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה כפר סבא

מרחב תכנון מקומי רעננה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר עם הוראות
כמפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה רעננה ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקרת •תבנית מיתאר עם הוראות
במפורטת מס' רע/מק375/1/״ ,שינוי לתכנית רע.2000/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :רעננה  -גוש
 ,7649חלקה  23ו בשלמות.

מרחב תכנון מקומי ראש העין

הודעה בדבר הפקדת תשריט חלוקה
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי .במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדת •תבנית חלוקה מס ,רנ/מק/
4ו".
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ראש העין ,גבעת
הסלעים ,רח׳ הדרור  - 30גוש  ,5491חלקה  9ו ו.

עיקרי הוראות התבנית :בקשה לאישור הקטנת קו בנין
צררי מצד דרום מ־ 4.00מ ,ל־ 0.0מ ,בלי הגדלת זכויות
בניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,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 סעיף ססו לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראש העין ,רח׳ שילה ,21
ראש העין .העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שר ,הרצל  ,84רמלה,
טל9270170 ,־.08

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

ה ,באב התשנ״ט

(18

יגאל יוסף
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראש העין

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי קו בנין צפון מערבי
מ־ 3.00מ־ ל־ 2.40מ ;,ב) שינוי קו בנין דרום מזרחי מ־ 3.00מ,
ל־ 2.60מ ,במגרש א ;,ג) שינוי שטח תכסית קרקע; ר) שינוי
אחוזי בניה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה ,רח׳ השוק  ,6רעננה,
טל' 7610500־ .09העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ רני מס  ,1רמלה,
טל' 9270170־.08
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

ב״ז בתמוז התשג״ט

(11

ביולי

)1999

נתי לס
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה רעננה

5444

ביולי

)1999

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקרת "תבנית מפורטת מס ,ק/מק/
3246״ ,שינוי לתבנית ק/ק.4/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית
כפר קאסם  -גוש  ,8880חלקה .24

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה למגרשים,
בהסכמת הבעלים; ב) קביעת הוראות בניה.

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
ירי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

השטחים■ הכלולים בתכניה ומקומם :יהוד ,רה׳ משה
חסיד  - 7גוש  ,6727ח־ה .155

הועדה המקומית לתכנון ולבניה קסם ,רח׳ אלשוהאדה ,טל'
9370492־ .03העתק ההתנגדות .יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס  ,1רמלה,
טל' 9270170־.08

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

עיקרי הוראות התכנית :א) מתן אפשרות לבניית  5יח־ד
במגרש בלא שינוי בסך בל השטח הבולל המותר לבניה,
פרט לאמור בסעיף ב ;,ב) תוספת  6%לשטחים המותרים
לבניה; ג) שינוי ההוראה בדבר שטח מגרש מינימלי.
)3

'תבנית מפורטת מס ,יר/מק/

,"5007

שינוי לתבנית יד/

.6009

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :יהוד ,רח׳ קפלן
 -גוש  ,6684ח־ח  ,66מגרש  2בחלקו ,מתבנית יד/

25

מרחב תכנון מקומי קסם

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת

.6009

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בדבר אישור "תבנית מפורטת מם־
ק/מק3071/״ ,שינוי לתכנית ק.6/702/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית
כפר קאסם  -גוש  ,8869ח־ח .94

עיקרי הוראות התכנית :א) שינוי ייעור קרקע מאזור
מגורים ג ,לדרך; ב) קביעת קונטור בניה מוצעת בעתיד; ג)
קביעת הוראות בניה.
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.11.1997ובילקוט הפרסומים  ,4597התשנ״ח ,עט׳ .944

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס  ,1רמלה ,טל' 9270170־,08
ובל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ז' באב התשנ״ט

(20

ביולי

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין חזית לרחוב
רמב־ם מ־ 5.00מ ,ל־ 4.00מ■ לפי המסומן בתשריט.

בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי תכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של ההודעה
המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים .למשרדי הועדה
המקומית לתכנון ולבניה יהוד ,דחי מרבד הקסמים  ,3יהוד,
טל' 5391282־ .03העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה
המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,שרי הרצל  ,84רמלה,
טלי 9270170־.08

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

י״ר באב התשנ״ט

(27

ביולי

)1999

)1999

ראובן דן־גור
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה יהוד

רבי ציון
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה קסם

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון
מרחב תכנון מקומי יהוד

הודעה בדבר אישור איחוד וחלוקה

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יהוד ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדות תבניות אלה:
)

(1

"תכנית מפורטת מסי יד/מק/
 339ו ,ממ 865/וממ/865/א.

,"5005

שינוי לתכניות יד/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :יהוד ,רח׳ כיכר
שרה  - 13גוש  ,6695ח־ח  ,26מגרש  3/249בשלמותו
מתכנית יד.1339/
עיקרי הוראות התבנית :שינוי קו בנין אחורי מ־
ל־ 2.80נד לפי המסומן בתשריט.

4.00

)2

"תבנית מפורטת מס ,יד/מק /ו

,"6 37

שינוי לתבנית ממ/

.865

ילקוט הפרסומים

,4799

מי

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,ברבר אישור "תכנית איחוד וחלוקה
מסי רצ/מק/ו3/ו6/ו־ ,שינוי לתכנית רצ.3/13/1/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח׳
גבעתי  -גוש  ,3930חלקה  ,300ח־ח .299
עיקרי הוראות התכנית :א) איחור וחלוקה בלא הסכמת
בעלים; ב) שינוי הוראות הבינוי בתבנית רצ/ו 3/ו.3/

הודעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.8.1998ובילקוט הפרסומים  ,4675התשג־ח ,עמי .4911
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ובמשרדי הועדה המחווית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳ דני מס ו ,רמלה ,טלי
9270170־ ,08ובל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

5445

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון ,ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקרת "תכנית מיתאר מסי
רצ/מק0/וו6/ו" ,שינוי לתבניות רצ/סוו/ו ורצ/ו/ו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ראשון לציון ,רח׳
ירושלים  - 19גוש  ,3932חלקה .264
/

עיקרי הוראות התכנית :תוספת  2יח״ד כך שייבנו
יח״ד במקום  10יח״ר בלא תוספת שטח עיקר./,
ו
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ,דחי
זיבוטינסקי  ,16ראשון לציון .העתק ההתנגדות יומצא
למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ,רח׳
רני מס  ,1רמלה ,טלי 9270170־.08
12

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

כל מעוניין רשאי' לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה לודים ,רדו' טשרניחובסקי ,1
רמלה  ,72430טל9241312 ,־.08
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.
כ״א באב התשנ״ט

בני ודרדיו .
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לורים

מרחב תכנון מקומי שרונים

הודעה בדבר הפקדת תבניות מפורטות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה:
)1

הודעה בדבר תיקון טעות
בהודעה בדבר הפקרת תכנית מיתאר ,שפורסמה
בילקוט הפרסומים  ,4764התשנ״ט ,עמי  ,3741במקום "תכנית
מיתאר מסי רצ/מק6/581/״ צריך להיות "תבנית מיתאר מסי
רצ/מק6/58/1/״.

ט״ז באב התשנ״ט

(29

עיקרי הוראות התבנית :א) ביטול שביל ,התוויית גישה
ושינוי מיקום מגרש על ידי איחוד וחלוקה בהסכמת
הבעלים; ב) שינוי קווי בנין.
)2

)1999

עיקרי הוראות התכנית :הסדרת קווי בנין נקודתיים
במגרש  ,35לפי בניה קיימת; ב) קו בנין קדמי מ־ 5.00מ׳
ל־ 4.30מ׳ 4.08-מ׳ ,ול־ 5.00מי 4.30-מי; ב) קו בנין צדדי
צפוני מ־ 4.00מי ל־  3.71מ׳ 3.46-מי; ג) קו בנין צדדי
דרומי מ־ 4.00מי ל־ 4.00מ׳ 3.94-מי.

מרחב תכנון מקומי לורים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה לורים מופקרת "תבנית מפורטת מקומית מסי
גז/מק ,"10/342/שינוי לתבנית גז.5/342/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צריפין ,מחסני
הסוכנות היהודית  -גוש  ,4225חלקות  ,27 ,24ח״ח
 ;49 ,28גוש  ,4227ח״ח .73 ,71 ,70 ,57 ,56 ,4-2

,26 ,25

׳עיקרי הוראות התבנית :א) שינוי הוראות ברבר תבנית
בינוי לתבנית גז 5/342/לשינוי גובה מבנה מותר בכל אזור
התבנית.

״תכנית מפורטת מס ,הצ/מק116/1-4/ז" ,שינוי לתכניות
הצ30/ו והצ/במ-4/ו.116/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית
קדימה -.גוש  ,7815ח״ח  ,3 ,2מגרש  35בשלמותו
מתכנית הצ/מק 16/1-4/ו.

מאיר ניצן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה ראשון לציון

5446

"תכנית מפורטת מס ,הצ/מק61/1-2/ו" ,שינוי לתבניות
הצ50/ו והצ.61/1-2/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית
בפר יונה  -גוש  ,8152חלקה  ,5ח״ח .7 ,6

מרחב תכנון מקומי ראשון לציון

ביולי

(3

באוגוסט

)1999

)3

"תכנית מפורטת מסי הצ/מק-3/ו71/א" ,שינוי לתבנית
הצ.6/38/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :מועצה מקומית
פרדסיה  -גוש  ,8002חלקות .324-318
עיקרי הוראות התבנית :א) איחור וחלוקה מחרש,
בהסכמת בעלי הקרקע; ב) הקטנת מספר יחידות הדיור
מ־ 7יח״ד ל־ 6יח־ד בלא הגדלת השטח העיקרי
למגורים בתחום התכנית; ג) שינוי קו בנין צר למבנה
מגורים במגרש ( 2162שביל התמד) מ־ 5מי ל־ 3.50מי;

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

ד) קביעת בינוי עקרוני מנחה בתחום התכנית; ה)
קביעת תנאים ,הגבלות והוראות בניה בתחום
התכנית.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי תבנית ,ובן בל הזכאי לבך על פי סעיף ססו לחוק ,רשאי
להגיש התנגדות בתוך  60ימים ממועד פרסומה של
ההורעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים ,רח׳ הצורן  ,6אזור
התעשיה פולג ,נתניה ,טל• 8636017־ .09העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
המרכז ,משרד הפנים ,רח׳ הרצל  ,84רמלה ,טלי 9270170־
.08

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

ר באב התשג־ט

(19

ביולי  999ו)
יצחק שאולי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שרונים

מרחב תכנון מקומי שורקות

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,ברבר אישור "תבנית מיתאר מס׳
בר/מק ,"5/48/שינוי לתכנית בר.2/48/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מועצה אזורית גן־
רוה ,ליר ביה־ס עיינות  -גוש  ,3748ח״ח  ,4מגרשים א ,ב ,ג,
ד ,ה.

עיקרי הוראות התבנית :שינוי הוראות ברבר בינוי לפי
תבנית בר.2/48/
הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 25.12.1998ובילקוט הפרסומים  4720התשנ״ט ,עמי .1578

התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות ,דואר גבעת ברנד ,מיקוד  ,60948טלי
9412991־ 08ובן במשרדי הועדה' המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז המרכז ,רח׳ דני מס  ,1רמלה  ,72406טלי 9270170־,08
ובל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.

ביולי

י״ג באב התשנ״ט

(26

ילקוט הפרסומים

,4799

מחוז הצפון
מרחב תכנון מקומי נהריה

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  17ו לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-ברבר אישור ־תכנית מיתאר
מקומית מס ,ג ,"8242/שינוי לתכניות ג 851/וג/במ/גסו.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :נהריה  -גוש
 ,18146חלקות 326 ,324-317 ,260 ,40 ,39 ,36־,339 ,338 ,336
 ;450 ,447 ,442 ,437 ,421 ,409 ,392 ,387 ,385גוש ,18147
חלקות  ;143 ,142 ,140-135 ,57גוש  ,18148חלקות ,48 ,10-2
70 ,49ו; גוש  ,18149חלקות  ;87 ,86 ,82-31 ,28-2גוש ,18162
חלקות  ;106-102 ,95-77 ,75 ,74 ,59-32 ,12-8גוש ,18165
חלקה  ;52גוש  ,18168חלקה  ;10גוש  ,18170חלקות :133 ,21
גוש  ,18171חלקות  ;113 ,111 ,110 ,78גוש  .18172חלקות ,3
 ;22גוש  ,18173חלקות  ;90 ,89 ,88 - 85 ,29 ,18 ,7גוש ,18174
חלקות  ;177,136 ,135 ,117 ,116 ,91 ,61 ,60גוש  ,18175חלקות
סו ;108 ,106 ,105 ,55 ,גוש  ,18207חלקה  ;64גוש ,18209
חלקות .300 ,287
עיקרי הוראות התכנית :א) מתן אפשרות להגרלת
הדירות שנבנו בעבד ביוזמת גופים ממשלתיים כאשר שטח
הדירות קטן כמיוחד ואינו מאפשר תנאי מגורים מתוקנים;
ב) מתן אישור בדיעבד למספר מבנים אשר נבנו מסיבות
שונות שלא בהתאם לתבניות המאושרות; ג) הסדרת דרכים
(רח׳ כרמל במבנן  ;)2ר) פיתוח טיילת שפת הים.

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 20.11.1998ובילקוט הפרסומים  ,4710התשנ״ט ,עמי .1214
התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נהריה ,ובל המעוניין רשאי לעיין בה ,בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי נצרת

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה נצרת מופקרת •תבנית מיתאר מקומית מס■
ג ,'5350/שינוי לתכנית ג.3458/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נצרת  -גוש
 ,16582חלקה  ,50ח״ח .15 ,14 ,10-7

)1999

קזולה משה
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שורקות

עיקרי הוראות התבנית :ייעור השטח לבית קברות לכל
העדות והסדרת מערבת דרבים בשטח התכנית וחלק מחלקה
לפארק.
בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

5447

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 חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו ברשומות ,למשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית  7000ו ,טל'
6508508־ .06המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת ,עיריית נצרת ,מיקוד
 ,16000טל' 573504־.06

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 מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון מופקדת "תבנית מיתאר
מקומית מסי ג ,"11094/שינוי לתכנית ג.4788/

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :ירכא  -גוש
8928ו ,חלקות  ,97-92ח״ח  ,91לוו.

עיקרי הוראות התבנית :הפיכת השטח משטח חקלאי
ומשטח מגורים ב׳ ,לשטח מגורים ב׳ ,לדרך ולשטח ציבורי.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן כל הזכאי לבך 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 הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  7000ו ,טל' 6508508־ .06המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ,שווקים (השוק העירונים ת״ד
 ,3220מיקוד  ,24314טלי 919339־.04
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :שניר  -גוש
 ,13265חלקות  ,11 ,9 ,6 ,5 ,3 ,2ח״ח  ;10 ,7גוש  ,13266חלקות
.10-8

עיקרי הוראות התכנית :א) תחום שטח הפיתוח של
קיבוץ שניר; ב) שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח מגורים
קהילתי וייעודי קרקע שונים; ג) קביעת יעדים ואזורים; ד)
קביעת הוראות פיתוח; ה) קביעת קריטריונים לאישור
בקשות להיתרי בניה.

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
ירי התכנית ,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 מחח הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל' 6508508־ .06המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל העליון ,מועצה אזורית גליל עליון,
קרית שמונה  ,10200טל' 947372־.06

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

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-ברבר אישור "תבנית מפורטת מס,
ג5860/״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :עראבה  -גוש
 ,19379חלקה .80

עיקרי הוראות התבנית :ייעור שטח התבנית לתחנת
תדלוק ותחנת סיבה.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים
 ,3694ביום .3.9.1989
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ובל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי יזרעאלים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה .1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים מופקדת "תכנית מפורטת מס׳ ג/
10646״.

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ*ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחת הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי מופקדת "תכנית מיתאר
מקומית מס׳ ג ,"9390/שינוי לתכניות ג.7506/
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השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אליקים  -גוש
 ,11830ח״ח  ;26-18גוש  ,11833ח״ח .26-18 ,15-13
עיקרי הוראות התכנית :קביעת אזורים להקמת מיתקני
שאיבה למערכת הביוב המרכזית של הישוב אליקים.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,וכן בל 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 הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טלי 6508508־ .06המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה יזרעאלים ,ד״נ עמק יזרעאל ,תל־ערשים
 ,19315טל' 591588־.06

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

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,וכן בל הזכאי לבך על פי סעיף ססו לחוק,
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  ,17000טל' 6508508־ .06המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח׳ כרמל  ,20/5נצרת עילית
 ,17000טל' 578887־.06
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,ברבר אישור "תבנית מיתאר
מקומית מס■ ג."9665/
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :יפיע  -גוש
 ,16874חלקה  ,10ח״ח .16 ,14 ,11 ,9 ,8 ,6

עיקרי הוראות התבנית :א) תכנון מחרש לאזור מבנים
ציבוריים; ב) תכנון שטח מבנה ציבורי מעורב עם שצ־פ
שישמש מעטפת עיצובית לשטחי המבנים הציבוריים הנ״ל
ואזור חניה ציבורית מוצללת  -אזור חיץ בין אזור המגורים
ואזור המבנים הציבוריים; ג) שינוי קו בניה בתחום תכנית
זו בדרך מסי  50מקו בניה  0.0למרווח של  3.0מי; ר) איחוד
וחלוקת מגרשים ,התוויית דרבים והתייחסות למערכת
דרבים בתבנית מסי ג7/ס( 96המופקדת); ה) שינוי ייעור
משטח מבנה ציבור לשטח מגורים בצורה שלא יפגע בגודלו
של השטח למבנה ציבורי זה; ו) הפרשת  40%מחלקה מסי 10
לצורך ציבורי.

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 12.3.1999ובילקוט הפרסומים  ,4767התשנ״ט ,עמי .3870
התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ובל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים מופקדת "תכנית מפורטת מסי
ג263/וו" ,שינוי לתכניות ג/במ74/ו וג56/ו.8
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :רמת ישי  -גוש
 ,11184חלקות .104 ,103 ,79

עיקרי הוראות התכנית :הגדלת שטח בניה מותר,
הוספת  7מ״ר נוסף על המאושר עקב חריגת בניה.

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

מרחב תכנון מקומי מבוא העמקים

הודעה בדבר ביטול הודעת הפקדת תבנית
מיתאר מקומית והודעה מתוקנת בדבר הפקדתה
מחדש
נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעת הפקרת תבנית
מיתאר מקומית מס' ג0594/ו ,שפורסמה בילקוט הפרסומים
 ,4781התשנ״ט ,עמי  ,4662ביום  ,5.7.1999ובי בהתאם לסעיף
 89לחוק התכנון והבניה ,התשכ״ה965-ו ,מופקרת במשרדי
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון ובמשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מבוא העמקים "תבנית
מיתאר מקומית מס ,ג594/סו" ,שינוי לתבניות ג 5942/וג/
.8588

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :כפר כנא  -גוש
 ,17591חלקות .25 ,24 ,14-12
עיקרי הוראות התבנית :שינוי תוואי דרך וחלוקה
למגרשים.

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן בל 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 הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל' 6508508־ .06המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מבוא העמקים ,רח׳ כרמל  ,20/5נצרת עילית
 7000ו ,טלי 578887־.06

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

מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי

הודעה בדבר תיקון טעות סופר
נמסרת בזה הודעת תיקון טעות סופר בדבר גושים
וחלקות שנשמטו מפרסום בעיתונות ב־תכנית מגד ג,"6140/
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שינוי ייעוד למגורים ,מבני ציבור ושטחים ציבוריים
פתוחים ,עבלין.

להלן רשימת הגושים והחלקות שנשמטו :גוש
ח״ח  ;48גוש  ,12212ח״ח .76

,12205

ט־ז באב התשנ״ט

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 התבנית ,ובן בל 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 הצפון ,קרית
הממשלה ,נצרת עילית  ,17000טל' 6508508־ .06המתנגד
ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה הגליל המרכזי ,שווקים ,השוק העירוני ,ת״ד
 ,3220עכו  ,24314טל' 919339־.04

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
ט״ז באב התשנ״ט

(29

ביולי

)1999

יגאל שחר
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון

מרחב תכנון מקומי טבריה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה מופקדת "תבנית מפורטת מקומית מס,
טה/מק/ג ,"7/2855/שינוי לתבניות ג 2855/וטה/מק.3/2855/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :טבריה  -גוש
 ,15007ח״ח  ;112 ,92 ,91 ,60גוש  ,15012חלקה  ,26ח״ח

,18

.25

עיקרי הוראות התכנית :א) איחוד וחלוקה של מגרשים
בהסכמת בעלי הקרקע; ב) הרחבת השטח המיועד לשטח
ציבורי פתוח שנקבע בתבנית טה/מק/ג ;3/2855/ג) שינויים
בקווי בנין בהתאם לרשום בתקנון ולמסומן בבינוי; ד) שינוי
הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי; ה) שינוי חלוקת שטחי
הבניה בתבנית בלא שינוי השטח הבולל המותר לבניה; ו)
תוספת קומה במגרשים .105-103
כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,ובן בל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה טבריה ,רח׳ טבור הארץ,
ת״ר  ,508מיקוד  ,14105טל' 6739526־ .06המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הצפון ,משרד הפנים ,נצרת עילית ,טל' 6508508־.06

5450

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
(29

ביולי

)1999

בנימין קדיתי
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה טבריה

מרחב תכנון מקומי משגב

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב מופקרת "תבנית מפורטת מקומית מס׳
מש/מק ,"1/146/שינוי לתבנית ג/במ .146
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :לבון  -גוש
ח״ח  ;6גוש  ,18811ח״ח .13-8 ,1

,18809

עיקרי הודאות התכנית :הרחבת כביש מס 6 ,דרומה,
הרחבת בביש מס 7 ,צפונה ,חלוקה מחרש של מגרשי
מגורים או ,א 2תוך הגרלת מספר יחידות הדיור.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ידי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה משגב .אזור התעשיה
תרדיון ,ד״נ משגב ,מיקוד  ,20179טל' 9990102־ .04המתנגד
ימציא את העתק ההתנגדות למשרד הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,ת״ד  ,595נצרת עילית ,מיקוד
 ,17000טל' 6508508־.06
התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.

כ־א באב התשנ״ט

(3

באוגוסט

)1999

אריק רז
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה משגב

מרחב תכנון מקומי גליל תחתון

הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה965-ו ,ברבר אישור "תכנית מפורטת מס׳
גת/מק."1/4384/
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :כפר קיש  -גוש
 ,15364חלקה .31
עיקרי הוראות התבנית :איחור וחלוקה מחרש בתוך
מגרש  ,31בלא שינוי בשטח הבולל של כל ייעוד קרקע.

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 14.3.1999ובילקוט הפרסומים  ,4744התשנ״ט ,עם־ .2390

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גליל תחתון ובמשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הצפון ,קרית הממשלה ,נצרת עילית,
וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
א' באב התשנ״ט

(14

ביולי

)1999

בני גורפינקל
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה גליל תחתון

מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תכניות אלה:
)1

״תבנית מפורטת מס,
 10/203/03ו־/5במ/

13/203/03/5״,

שינוי לתכניות

/5

.1/6

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :באר שבע ,כתף
באר־שבע  - 5חלקי גושים .38160 ,38158
עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תבנונית להקמת
שטח לבניני ציבור על ירי שינויים בייעודי קרקע,
חלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.
הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 2.1998ו 31.ובילקוט הפרסומים  ,4723התשנ״ט ,ענד
.1679
)2

״תבנית מפורטת מס'

71/115/03/5״,

שינוי לתכנית

/03/5

לתכנון ולבניה מחוז הרדום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע מופקדת "תכנית מפורטת מס/5 ,
116/108/03״ ,שינוי לתכנית 33/108/03/5

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :באר שבע ,שבונה
ג׳ ,רח׳ גוש עציון  -גוש  38026חלקות  ,48 ,47ח־ח ,88
.93

עיקרי הוראות התכנית :א) הקמת אזור מגורים מיוחד;
ב) שינויים בייעודי קרקע וקביעת זכויות ומגבלות בניה :ג)
איחור מגרשים.

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 ,ובן בל 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 הדרום ,שרי יצחק רגר,
ת״ר  ,68באר־שבע  ,84100טלי 6296435־ .07המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר שבע ,ת״ד  ,15באר שבע  ,84100טלי 6463607־
.07

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

מרחב תכנון מקומי אשקלון

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הררום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון מופקרת •תכנית מפורטת מס/03/4 ,
 ,'31/126שינוי לתבנית .7/126/03/4

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :באר שבע ,שכונה
ט'  -גוש ( 38060בהסדר).

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אשקלון ,מתחם
רח׳ ההסתדרות  -שו־פ שמשון; גוש  ,1998חלקה  ,82ח־ח
 ;86 ,84 ,83גוש  ,3019ח־ח .29

עיקרי הוראות התכנית :שינויים בקווי בנין ופירוט
זכויות בניה על פי תקנות חישוב השטחים ,חוק התכנון
והבניה.

עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תבנונית להקמת
אזור מגורים מיוחד ואזור מסחרי על ירי שינויים בייעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.3.1999ובילקוט הפרסומים  ,4724התשנ״ט ,עמ׳

בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן בל 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 הדרום ,שד ,יצחק רגר,
ת״ד  ,68באר־שבע  ,84100טל' 6296435־ .07המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשקלון ,ת״ד  ,9001אשקלון  ,78190טל■ 770111־.07

.44/115

.1723

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר שבע וכל המעוניין רשאי לעיין בהן,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

מרחב תכנון מקומי באר שבע

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב־ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית

ילקוט הפרסומים

,4799

י־ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

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

5451

מרחב תכנון מקומי אילת

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה965-ו ,בדבר אישור תבניות אלה:
)1

״תבנית מפורטת מסי

7/110/03/2״,

שינוי לתכנית

/03/2

.3/110

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אילת ,שכונת
המאפיה ,רח׳ האלמוגים  -גוש  ,40002חלקה .4

הועדה המחוזית לתפנון ולבניה מחוז הדרום ,שד ,יצחק רגר,
ת־ר  ,68באר־שבע  ,84100טל' 6296435־ .07המתנגד ימציא
אח העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה באר טוביה ,מועצה אזורית באר טוביה ,טל'
8509771־.08

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

עיקרי הוראות התכנית :א) תוספת שטחים וקומה :ב)
קביעת הנחיות ומגבלות בניה חדשות בשטח התבנית.

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 15.4.1999ובילקוט הפרסומים  ,4755התשנ״ט ,עמי
.3341
)2

״תכנית מפורטת מסי

215/03/2״,

שינוי לתכנית /2במ/

.136

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אילת ,רובע
שחמון  -חלקי גוש ( 40076בהסדר) ,מגרשים

,7

.16-14

מרחב תכנון מקומי שמעונים

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,החשב״ה965-ו ,כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים מופקרת "תבנית מפורטת מס׳ /7
12/311/03״ ,שינוי לתבנית 1/311/03/7ב.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :ערוער ,שכונה
גוש  ,100084חלקה .910

- 2

עיקרי הוראות התכנית :שינוי הוראות בניה באזור
מגורים מיוחד מתכנית מסי /2במ 136/בתחומי מגרשים

עיקרי הוראות התכנית :הוספת  2מגרשים ,אזור
מגורים א' על ידי שינויים בייעודי קרקע ,איחור וחלוקה
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

הורעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 18.2.1999ובילקוט הפרסומים  ,4741התשנ״ט ,עמי

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 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 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שר' יצחק רגר,
ת״ד  ,68באר־שבע  ,84100טל' 6296435־ .07המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה שמעונים ,חוות איבים ,מועצה אזורית שער הנגב,
טל' 899696־.07

.16-14

.2816

התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום וכן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אילת ,ובל המעוניין רשאי לעיין בהן בימים
ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי באר טוביה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-כי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה באר טוביה מופקרת "תבנית מיתאר מקומית
מסי 35/101/02/8״ ,שינוי לתבניות /8 ,4/118/03/8 ,118/03/8

התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי שמעונים

1 149/03־.151/03/8

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :קטע עוקף בני
עייש ,שלב אי לדרך המחברת את בביש מסי  383לאזור לגן
יבנה ולאזור התעשיה מבצע  -גוש  ,486ח״ח ;40 ,30 ,27
גוש  ,2244ח״ח  ;19 ,17-15גוש  ,2765ח״ח  ;9-7גוש ,2775
ח״ח  ;4גוש  ,4992ח״ח  ;11-8 ,6 ,4 ,3גוש  ,5009ח״ח .4-2

הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-בדבר אישור "תכנית מיתאר
מקומית מסי 25/305/02/7״ ,שינוי לתכניות  305/02/7ו־/03/7
.274

עיקרי הוראות התבנית :יצירת מסגרת תבנונית
לסלילת דרך מקומית ,המחברת את אזור התעשיה מבצע
עם דרך מסי  3922על ידי שינויים בייעודי קרקע.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :גילת  -חלקי
גושים  ;100235/2 ,100235/1גוש ( 100235ארעי) וגושים לא
מוסדרים.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התכנית ,וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך שישים ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי

עיקרי הוראות התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להקמת
מרכז אזורי למחקר ולשירותים חקלאיים על ידי איחור
וחלוקה ושינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

5452

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 28.2.1999ובילקוט הפרסומים  ,4741התשנ״ט ,עמי .2817

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשג׳יט,

29.8.1999

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובן במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה שמעונים ,ובל המעוניין רשאי לעיין בה,
בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.
מרחב תכנון מקומי תמר-רמת־נגב-ערבה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תמר-רמת־נגב-ערבה מופקרת "תכנית
מפורטת מסי 265/03/10״.
השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :נ״צ
 ,124500ממזרח לאשלים ולתחנת .הניסיונות החקלאית רמת־
נגב ומצפון לכביש  - 84גוש .39012

/043600

עיקרי הוראות התכנית :קביעת יעד תכנוני למוסד
ציבורי בפר התקוה הטובה על ירי :א) קביעת תת אזורים
ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית; ב)
התוויית רשת דרכים פנימיות למיניהן וסיווגן :ג) קביעת
הוראות בניה המסדירות מגורים ,מבני ציבור ,שטח פרטי
פתוח ,מבנים בשטח מסחרי ,באזור ספורט באזור מלאכה
ובאזורים בהם מותרת בניה :ד) קביעת הוראות לטיפוח שטח
נוי להסדרת השימוש בשטחים לתשתית הנדסית; ה) קביעת
תנאים ,הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו את מבצעי
התכנית.
בל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים־ ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .בל מעוניין בקרקע,
בבנין או בבל 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 לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,שרי יצחק דגר,
ת״ד  ,68באר־שבע  ,84100טלי 6296435־ .07המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה תמר-רמת־נגב-ערבה ,מועצה אזורית תמר ,נוה
זוהר ,סדום  ,86910טלי 6584262־.07
התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העובדות שעליהן היא מסתמכת.
מרחב תכנון מקומי תמר-רמת־נגב-ערבה

הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר
נמסרת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשב״ה ,1965-בי במשרדי הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום ,ובמשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה תמר-רמת־נגב-ערבה מופקדת "תבנית
מיתאר מסי 266/02/10״.
השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :צוקים (בלדר) -
גוש ( 39042לא מוסדר).

תיירותיות שונים ,אזור קנטרי קלאב ,אזור חקלאות ,אזורי
שימור נוף ,שצ״פ ,מיתקנים הנדסיים ,דרכים וחניות ואזור
שירותי דרך; ב) שינוי ייעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.
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 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 הרדום ,שר־ יצחק דגר,
ת״ד  ,68באר־שבע  ,84100טל' 6296435־ .07המתנגד ימציא
את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המקומית תמר-רמת־
נגב-ערבה ,מועצה אזורית תמר ,נוה זוהר ,סדום  ,86910טלי
6584262־.07

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

י״ט באב התשנ״ט (ו באוגוסט

)1999

שלום דנינו
יושב ראש הועדה המחוזית
לתכנון ולבניה מחוז הדרום
מרחב תכנון מקומי אשרור

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת
נמסרה בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  ,89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשרור מופקרת "תכנית מפורטת מסי /3מק/
2032״ ,שינוי לתכנית /3במ0/ו.

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשרור ,רובע יייב
 גוש  ,2016ח״ח  ,19מגרשים .2037 ,2036עיקרי הוראות התכנית :שינוי קווי בנין.

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
ירי התכנית ,ובן כל הזכאי לכך ,על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של
הודעה זו בעיתונים למשרדי הועדה המקומית לתכנון
ולבניה אשרור ,בית עיריית אשרור ,הקריה ,ת״ד  ,28אשרוד,
טלי 8545318־ ,08טלפקס 8545310־ .08המתנגד ימציא את
העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה
מחוז הדרום ,באר שבע ,ת״ר  ,68שדי הנשיאים ,טלי 296439־
.07

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

י״ט באב התשנ״ט (ו באוגוסט

)1999

צבי צילקר
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשרור

עיקרי הוראות התבנית :א) יצירת מסגרת תבנונית
להקמת ישוב קהילתי הבולל אזור מגורים ,מתחמי יזמויות

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

5453

מרחב תכנון מקומי אשקלון

רובע

הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת

504 ,500 ,273 ,274 ,289 ,275 ,325 ,324 ,309 ,308
40082

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  89לחוק התכנון
והבניה ,התשכ*ה965-ו ,בי במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אשקלון ,ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון
ולבניה מחוז הדרום מופקרת "תבנית מפורטת מס/4 ,מק/
2076״ ,שינוי לתכניות  10/101/02/4ו־01/02/4ו.66/

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אשקלון ,שב,
אשכולי פז  -גוש  ,1941ח־ח  ;46גוש  ,1958ח־ח .41 ,4
עיקרי הוראות התבנית :איחוד וחלוקת המגרשים,
הגדלת שטחים שנקבעו בתכנית לצורכי ציבור ,שינוי בקווי
בנין ,שינוי בהוראות ברבר בינוי או עיצוב אדריכליים,
שינוי בחלוקת שטחי הבניה ,שינוי גודל מגרש מינימלי
והקלה  6% -תוספת לסך כל זכויות הבניה.
כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ,בימים ובשעות
שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל .כל מעוניין בקרקע,
כבנין או בבל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על
ירי התבנית ,ובן כל הזכאי לכך על פי סעיף  100לחוק,
רשאי להגיש התנגדות בתוך  60ימים מיום פרסומה של
ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים ,למשרדי
הועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון ,מרכז נפתי
אשקלון ,ת־ד  ,9001טל' 6770111־ .07העתק ההתנגדות
יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
הדרום ,שד ,יצחק רנר  ,23ת״ר  68באר שבע ,טל' 6296414־
.07

י־ב בסיון התשנ״ט

דתם.

הורעה על הפקרת התכנית פורסמה• בעיתונות ביום
 ,11.2.1999ובילקוט הפרסומים  ,4745התשנ״ט ,עכו
.2975

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אילת ,ת״ד  ,14אילת  ,88000טל' 6367216־07
ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחה הדרום ,שר,
הנשיאים ,ת״ד  ,68באר שבע  ,84100טל' 6296414־ ,07ובל
המעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
כ־א באב התשנ״ט

(3

באוגוסט

)1999

גבי קדוש
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה אילת
מרחב תכנון מקומי מיתר

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ״ה ,1965-ברבר אישור תכניות אלה:

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן
הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את
העוברות שעליהן היא מסתמכת.
(27

(בהסדר /בשטח של

27.268

 -גוש

עיקרי הוראות התבנית :שינוי קו בנין אחורי (כביש מסי
 )10מ־ 10מ' ל־ 5מ".

ו)

במאי

,4

מגרשים

,290 ,291 ,306 ,307 ,257 ,258 ,259 ,272

׳■תכנית מפורטת מס/15 ,מק8/סס

,"2

שינוי לתכנית

/15

.6/101/02

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מיתר ,רח׳ עלומים
 ,6מגרש  - 307גוש וססססו.

)1999

עיקרי הוראות התכנית :שינוי תב״ע נקודתי בקו בנין
קדמי.

בני ועקנין
יושב ראש ועדת המשנה
לתכנון ולבניה אשקלון

הורעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום
 30.3.1999ובילקוט הפרסומים  ,4740התשנ״ט ,עט׳
.2782

מרחב תכנון מקומי אילת

)2

הודעה בדבר אישור תבניות מפורטות

"תכנית מפורטת מסי /15מק/

,"2009

שינוי לתכנית

/15

.6/101/02

נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  117לחוק התכנון
והבניה ,התשכ־ה ,1965-בדבר אישור תכניות אלה:

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :מיתר ,שד ,השלום
 55מגרש  - 154גוש  00011ו ,חלקה ו.

לתבנית

עיקרי הוראות התבנית :שינוי תב״ע נקודתי בקו בנין
צדי.

השטחים הכלולים בתבנית ומקומם :אזור השחמון,
רובע  ,4מגרש  - 211גוש ( 40084בהסדר /בשטח של
 722מ״ר.

הודעה על הפקרת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 6.5.1999ובילקוט הפרסומים  4752התשנ״ט ,ענו .3237

)1

"תכנית
מפורטת

מפורטת

מס,

/2מק6/ו3ג־,

שינוי

/2במ.151/

עיקרי הוראות התכנית :שינוי קו בנין קדמי מ־ 9מ׳
מ.,

ל־5

הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום
 ,11.2.1999ובילקוט הפרסומים  ,4745התשנ״ט ,ענד
.2975

)2

"תבנית מפורטת מס׳ /2מק/
/2במ.151/

306־,

שינוי לתבנית מפורטת

התבניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מיתר ,שדי עומרים ,ת־ד  ,1טלי  6517410ובן
במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום,
משרד הפנים ,שד ,הנשיאים ,באר שבע ,טלי  ,6296444ובל
המעוניין רשאי לעיין בהן ,בימים ובשעות שהמשרדים
האמורים פתוחים לקהל.
ט־ז באב התשנ״ט

(29

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם :אזור השחמון,

5454

ביולי

)1999

סלומון בהן
יושב ראש הועדה המקומית
לתכנון ולבניה מיתר

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט',

29.8.1999

הודעות לפי  pmהירושה ,התשכ"ה 965-ו
הודעות על בקשות לזנו ירושה ,זנו קיום צוואה או
מינוי מנהל עזבון
ניתנת בזה הודעה□ ,התאם לסעיף  67לחוק הירושה,
התשכ*ה .1965-כי בתיקים המפורטים להלן הונשו לרשמים
לעניני יחשה בלשכות השונות בקשות לצו יחשה ,לצו
קיום צוואה או למינוי מנהל עזבון.
בל המעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
לרשם לעניני יחשה שאליו הוגשה הבקשה ,בתוך ארבעה
עשר ימים סיום פרסום .m

הרשם לקבעו ירושה  ,ufwt ruרדד מז
גס-

חיק

,216

ידדשלזם

וזאדין־
שם

rynum

;num

שם הסס^ש/ח

mnrrr
1/1027
1/1029
1/1031

1/1032
1/1033
1/1057

1/1039
1/1040

1/1041
1/1043
1/1044

1/1045
1/1048
1/1052

1/1053
1/1054

1/1 «5

1/1056
1/1059
1/1060
1/1061
1/1062

1/1063

1/1065
1/1071
1/1072
1/1073
1/1074

1/1076
1/1080

1/1082
1/1083

סן דתה
 10/04/1999סו יעקב
סוסא סעי 111
 06/12/1991משה סביב
כדמי מסף
 06/05/1999בתר חנה
קוליקובחד
 30/03/1999קוליקוב נסלח
סייבסקי אלכסנדר
 07/02/1999חייבסקיאלה
אשחב שחן
 12/01/1999אשתב תו
בן מומה פרידה חה  24/04/1999בן משה דניאל נדני
בסן זרמי
 14/05/1999אלון יעקב
פנמלייבמדניי
 19/05/1997וילגוסבסלנה
כהו חזה
 21/02/1998ששון חול
בהן אברהם
 02/05/1999דבש ססילדה
הלמן נתמה
 19/01/1988חלזון גוזמו אליפז
שפידא סדקו מרציו  13/10/1945זייליק ישואל
 10/02/1999אלפית חול
אלפיה אליתו
 26/04/1999אדם מיכאל
דפאלוף פנחס
 25/03/1999נססנוון אדיה
נסמנזדן יהוחת
 10/02/1999מאידסוןגילה
פינם מתתיהו
סדנימופויס נאודניוס  01/06/1996קידיאקיחס יואניס
 05/05/1999לנדאו שרה
שדף מלכה
 30/11/1998סשסווד פ1אד אליאס
משסוואד סילדייה
 13/11/1998חמיו שממה
המין אברהם
 29/11/1993אסף אברהם
אסף שדה
 10/08/1998דתו עשה
דהן סאיד
 09/02/1999סיסדזאלברס
סיסדן מזל סוב
 20/07/1986אופסובסקי צפורה
 1ויו וביץ שושנה
 09/07/1971סנסבידאופייד
ענסבי סיים רקמו
 23/03/1978סנסבי אלברס
מנסבי יעקב פול
 09 14/05/1999אחה
אלתי רעל
 30/05/1999פילבד עסיסי
פילבד אורית
פנחס אסיביאן שדה  29/12/1995פנחס אמניאן שלום
 19/05/1999סופד פנתה
מופדנבויאל
 07/01/1999כהן גבריאל
כתן אסתר (פנת

מסי
חיק

 1/1035סנהייסיפקב
 1/1036הייען יובל
 1/1038בן דח־ יוסף
 1/1042שפיחצ־רלס
 1/1046ענבי שהסנה
 1/1047שפירא לובה
 1/1049בחוקה אליהו
 1/1050רוזזבליס אתה
 1/1051שרבים שעווה
 1/1057אוהיו! הנינה
 1/1058התהד בה שבע
קאופמן יפיס
5/23
 1/1064שהעלה
 1/1066שסייע־ אברהם
 1/1067רבי היא עשה
 1/1068תע יואל
 1/1069קדיכליגוצל
 1/1070אזולאי רבקה
 1/1075חס חידתו
 1/1077איזנברג זיסלה-זופי
 1/1078ניאזדבאדינו
 1/1079עיסוי כודוה
 1/1081גולדשסיין גדסדדד
 1/1084וכסל נילי
 1/1085סדבולוס אלישבע
 1/1086ודרסרסאב
סינר הנחל naw
 2/574סשדנפסקי חת חול

צדדאת!
1/1028

1/1030

1/1034

תסבודגדסייס
שבתאי פתק
יצחק׳ סדים

03/05/1999

18/02/1999

ילקוט הפרסומים  ,4799י־ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

סדום נד

nST TITP 27/05/1999

 10/03/1999בן דוד סשה
 20/02/1992שפיח יעל
 09/11/1996שילה שאול
 06/08/1990שמש צילה
 12/05/1999בדמקה שדה
 20/12/1998חסבליס יעקב
 27/07/1996שובים ih!n
 18/08/1994אחזיזןשלסה
 16/12/1998יעו אביגיל
• 27/07/1998יד ושם*
 01/06/1998שעשרה
 09/08/1998בזצייק ליאוניד
 05/06/1999דכי תיא אויה
 28/05/1999וחיו אהובה•
 21/04/1998קויכלי נטלי
 22/05/1999הווי פך יצחק
 30/06/1997תס/ולות

 09/05/1999באלינסלאה
 16/01/1998אבדסוב גבריאל
 27/04/1999ביסו! בה שבע
 04/03/1999אדלסן מרדכי
 23/12/1998ובנזלריצ׳אוד
 20/04/1999כהו סתם
 26/01/1999ס׳ויססוחסד

17/03/1998

צ׳רעפסקי

תרשם לעמי ידזשה בתל אסע ,דוו אידלסון

mw

חיק

,13

תל אסע

ומתך

W

שם המסדתה

nrrvsn

שם הםסקש/ת

mam1

1/6992
1/6993

1/6994
1/6995

1/6997

1/6998
1/6999

1/7002

1/7004
1/7005

1/7011

06/02/1999

23/04/1999

שם הממ^ש/ת

שלמה אקסגהנדלר ,רשם

1/7010

המבורגר אהובה
שבתאי חד.
יצוזקיחד

שם המנוח/ה

תאריך
הפסדה

1/7013
1/7014
1/7017

דיים רו
9חזי ענת
רנבתינינה
ניסני השמם
בדקוביצי רבקה
אברהם אברהם
הוכסן אתי
שבידו נקלין
שורן אסתר
מאני אליהו
הרס זב
בוקדה חסום
סדקסז גרה
סדקסוזאב
שוינרשרה

 11/09/1998שבוז תמו אסיה אסתר
 05/12/1994פתר אבדתם
 21/03/1999וזינבדג אנה
 24/12/1998ניסני יוסף
 16/04/1999קידלי לידיה
 13/06/1989אברהם אביבה
 14/01/1998הובס! סייס
 10/01/1999שבידו חד
 19/02/1999שתתן אילן
 15/04/1999עאני תזה
 25/03/1999הדס חנה
 30/04/1996בוקר עסי
 10/03/1999שחותר
 02/10/1998שחותר
 21/04/1999שרט־ יצחק

5455

הרשם לעגתי יחשה בתל אביב ,רדו איו
(המשך)

13

 ,ptfrתל אביב

1

W

תיק

שם המנוח/ה

תארך
הפסדה

תיק

שם ו6סבקש,-ת

'mom
1/7018
1/7019
1/7024

.1/7028
1/7029
1/7030

1/7031

1/7032
1/7035

1/7040
1/7045

1/7046
1/7052
1/7055
1/7058
1/7060

1/7061

1/7065
1/7071

1/7072
1/7074
1/7076

1/7079

1/7081

1/7084
1/7085

1/7086
1/7087
1/7088

1/7091
1/7092
1/7093
1/7094
1/7095
1/7097
1/7099
1/7100
1/7102
1/7103
1/7105
1/7106

1/7107
1/7108
1/7109

1/6973

1/7111

5456
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בדקובייןרזזה
 22/07/1996יציק חיה
קינן י1סף
 20/12/1998קינן סרה
תנז שנחזה
 02/04/1999תסאדיד
.זאזזיאן אזיחלה
 09/11/1994זאזדיאן תאז׳חלת
סרסו ג׳זהרה
 12/02/1998בן חיים וידאו ברב
ריינשסיין אלנה
 18/02/1998סק׳וגבריאלה
בוזקיואסתר
 09/09/1993תטיס רינה
ציסדאבי
 18/05/1999ציסרחרית
שייו 95ין9נינה>
 22/01/1999שית יצחק
9דדמן שמעון
 10/05/1975מדרסן סימה
תל9ילד.מדיגז
 14/01/1999וולמיילד יהודית
אליאס ש9יק
 14/02/1999אליאס עליזה
אסדקצי9דחה
 16/03/1997איווה זבו
בעדאשיעקב
 27/05/1998בסדאס ג־וליוז דק
דיבקין גוינחי
 23/12/1998בקייב שלינה
חץ אברהם
 23/05/1999תוחזה״
נוסליבחנה
 10/05/1999גוסליב יחיאל
יוסף אברהם
 01/01/1996יוסף גבויאל
מירון תחיה
 999ו 01/05/סל חרק
שצייאר נח
 14/01/1986ש9ייאדשרה
חל9ון שסגנון
 11/07/1990חמוויוסף
אלט סימון
 13/11/1997אלבז אנס
 05/05/1996גרינחייס אברהס
גרינהייס בילה
סולדציק 9תסין
 30/04/1999סולוציק גחמה
 18/11/1978פמיקובחודיס
9יניקזבסשה
 06/05/1975אזדבז סחנס1ב
אחבדשלוס
 04/02/1999גולדזווסדאינה
טלתזומיכאיל
 07/04/1999עסיס צביה
נחזו הסף
 21/03/1999אחזשסיין צבי
ארסשסייו גיחה
 12/06/1998סדנזזחייס
סתת יוכבד
 31/07/1998הללחד
חילל חול
 05/04/1999אלסר יצחק
אלסדהייס
 07/01/1993אלסר יצחק
אלסדקלרה
998ו 27/08/בדוק לאה
קדם8דן תרה
 08/03/1989כהואסזזד
כהן יחזקאל
 18/03/1999קלצקיאתית
קלצקילוחזילה
 23/04/1999לד דגה
לוי חד
 05/10/1997קיגתאזית
קדביץחד
 08/02/1999ברון־מויס
ברון־סשה
 16/02/1999שאבי שאול
נוזזסדסל
 13/03/1999בו שלון אחיה
בן שלום עיה
 30/07/1990גווליתיאל
גורלי חסילדה
9 26/12/1998חן ענבר
סחורתן
אייזקס חד אייזקס  15/10/1992אייזקסקלייר
 03/10/1998חסיד גלעד
חסיד חשה
התחלין מיס אברהם  29/05/1998החו*71ן יהושע
צבי

שם הםטח/ה

 1/7112הדסולין מיס סרס
יוכבד
9 1/7114יאדהאדלה
 1/7115סבחהלסיף
 1/7116סבחהרבקה
 1/7118שסזלבדגיגאל
 1/7119איסד שחסון
 1/7120אבדהסולד
 1/7123צוד חד
 1/7126חיאלחד
 1/7127גולדסןיעקב
 1/7131קדמד nam
 1/7132רייססז 9דניה
 1/7135אודנסקי ומה
 1/7136אחותי שדה
 1/7138סדוסיינון
 1/7140קוגוברסה
 1/7142שיינהודן סלכה
 1/7145נרינמלד ברוך
 1/7146שוולב קדל
 1/7147צוסברחוה
 1/7148שוולב חיה בתה
 1/7153סיכאלחד
 1/7154איסיק רגיבה
 1/7155שוחומשה
 1/7156חנאני בירייה
 1/7158זלסבר איססס
 1/7160שולץ סשה
 1/7163לוי יעקב
 1/7164אבו חסד סהסזד
 1/7165אלינוב יעקב
 1/7170יוסף בן ציון
 1/7175יסינידזנית
 1/7177סרגרידד עדינה
 1/7179ולוויו אבניאל
 1/7180לבססן גריגודי
8 1/7181לד רת1
 1/7182סאמירוחנה
 2/5460קלזעסן נחמן
 1/7183ברחובה
 1/7184הודביץ (גוחב אלי
 1/7186סיבתי יוסף
 1/7188אשולסלם
 1/7194ארנברג שחואל
 1/7199בוחניק סדקי
 1/7203גבאי אילנה
 1/7207זייני דבקה
 1/7209דדוד אביבה
 1/7210בליישסיין חד
 1/7216לרן יוגה
 1/7217סיסלבדס רוזל

השחה

שם

n/rpan

26/03/1992

הדסזליו יהושע

27/04/1999

9יאדהחד
סבחה גלדים
סבחהיעקב
גלצסן9ניה
איסדחזל
אברהם סעדה
צור ירחה
יסקר שמואל
גולחווזהבה
קדגזד דבקה שרה
וייסמן בורגי ציר
אותסקיאריה
אחזתי שאול
סתמי רבקה
קוגן יוסף
שיינהח־ו אותה
אבימוד רעל
שוזלב מוריו
מסבר יוסף
שוולב מוריו
מיכאל עתה
בלבו רונית
שורץ יאה
נעים מרגלית
זסלבדאדס
שולץ הילדה
לוי בסונה
אבוחסדעחאן
אדינוביוססה
יוסף שדה
יסיני אח
סדנדידד יהושע
ססושיאסוגד
לבססן ססיון
מלדאתה
סאסי יוסף
קיסי שושנה
שסד שושנה
מהלב אידית
סיבתי מסה
אשולססדה
לנצ׳נד סירה
ענזנוארלס
גבאי אייל
דייני גלי
רדוד אלברס
בליישסיין יחזקאל
לויו אליסלך
סיסלברס משה

15/04/1991

16/07/1973
22/03/1999
21/04/1999

14/02/1996
08/02/1999

07/08/1989
24/01/1999
29/03/1999

16/04/1999

15/05/1999
25/06/1987
06/03/1997
04/02/1996

20/05/1999
22/03/1999
25/12/1995
10/05/1999
14/04/1999

20/05/1993
01/03/1999
28/04/1999
01/11/1970
11/05/1999

05/04/1999
29/01/1999

11/01/1999
03/04/1995
30/08/1981

22/03/1999
02/12/1994

17/03/1999
13/05/1999
20/10/1998

06/02/1999
 986ו29/08/

02/08/1998
18/04/1999
17/03/1999
15/06/1984

21/01/1999
08/01/1989
07/02/1999

13/09/1998
03/05/1999
22/09/1998
28/07/1998
23/04/1999

ילקוט הפרסומים  .4799יה באלול התשנ״ט,

29.8.1999
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תרשם לממני יחשה בתל אסיג
(הסשף

Tn

אידלסון

,13

תל אמב

שם חסנזח/ה

ירהסוח
/7218ו אקדזון איסה
/7220ו קידשנבדג פנינה
 1/7223הקד זב
 1/7225סזדחי דחסיס
 1/7226סאחביט
 1/7227מחמוד דהרה
 1/7228וייסיואנה
 1/7229שסדולאוגניה
 1/7232הדססן צבי
 1/7233אלסלוז אלים
 1/7234הדססןסדיס
 1/7235ביאלובדשזקה שדה
 1/7238זביסה סשה
 1/7241מנע יעקב
 1/7242פופליגד תסיסה
 1/7243שחס יצחק
 1/7247סוליתיצביה
 .1/7248סגר ליאון
 1/7252ספירשטיין אברהם
 1/7253ספידשטיי! צופיה
 1/7254סבודח
 1/7255לוין שדה
 1/7259ארנודס בן ציוו
 1/7261סבתי יעקב
 1/7262חדה שושנה
 1/7272בואנוס אוי
 1/7273מייבלוסגסל
 1/7274בוסקו ולדיסיר
 1/7275פוגוחלד רבקה
 1/7278סוד 9יגה
 1/7279גלאססלכה
 1/7280הלדולנטין
 1/7282הודנשסיין דאן דק
 1/7283אלייבלאה
 1/7284גרבי חש
 1/7285גריוקודס
 1/7286בילו אחה
 1/7288סוס רפאל
 1/7289ברעם אלי
 1/7290סילו אהחן
 2/7292פטודיצי סיאנ אליהו
 1/7293חסיחיאל
 1/7295סחו פסח סשה
 1/7296פהיסה יוזחה
 1/7297פחד שלום

תאריך
הסטמ-ה

שם

IVV2T

 15/03/1999תישואיי עצטונה
 03/03/1999אפרת ורדה
 03/03/1999אלוווהקד) תסו
 12/07/1998חד איל
 24/04/1998סאיד בלוטה
 31/10/1997סזזפוד אליהו
 29/04/1999הושטין תסד
 09/12/1995שמיוסף
 20/08/1991סוסשקה אריאלה
 26/08/1988אלסלם אלי
 20/10/1998סוסשקה אריאלה
 23/11/1987גולן אריה
 09/06/1997אלקובי סטור
 05/01/1997סנע רות
 18/08/1998פופריגר אבישי
 14/04/1999שחס אילה
 30/05/1999מזליחי-שלתד־
 25/02/1999הרהב; בתיה בסי
 05/01/1999ספירשטיין בניסין שלם
 01/04/1997ספירשמויו בנימין שלם
 28/04/1999סבו שושנה
 03/07/1998לביא זאב
 29/04/1999ארנח־ס חיה
 21/06/1982סביון סבוני טווים
 16/10/1998חדה שטעון
 23/09/1993בואנוס סשה
 06/05/1999סייבלוסשאול
 13/06/1998קדסנופבצב מדינה
 03/01/1999פוגורילד סדק
 06/12/1998סוד שיסה
 12/11/1996גלאסבכוד
 23/07/1998הלו לילי
 25/03/1998הודנשטייואדיק
 10/12/1997אלייבאהחן'
 05/11/1998גוביאבוהס
 14/01/1999גחן אילן
 07/08/1998בילו יהודיה
 29/11/1998סוס דבקה
 14/04/1999ברעם אפרה
 24/03/1998סילו חינה
 30/1171998פאר ופי
 09/03/1999חסי משה
 28/10/1985נלבקה סדין סובה
 09/04/1996פהיסה עיישה
 11/03/1999פופובסקי גולדה

צוואות
1/6989

1/6990
1/6991

שוחוחדה בחזה
גוססוחנה
יוסף ססי

21/07/1998
04/02/1999
04/04/1999

ניוי ניקי נ־ק
קליין רחל
צורף יוסף

ילקוט הפרסומים  ,4799י״ז באלול התשנ*ט,

29.8.1999

מם
תיק

שם המנוח/ה

 1/6996ה1לדדדזזליה
 1/7000קזדבסקי לב
 1/7001חלסצי אסתר סני1ר
 1/7003שריד קח־נל
 1/7006סושייב ניסה
 1/7007בלינדדסוזלסן
 1/7008בריגלנילי
. 1/7009דזזנבלוסנום
 1/7012קניסל דהה סטילד
 1/7015שים הנריאטה
 1/7016סטדיסיינג בניס
 1/7020סנט סובה
 1/7021אחאלי חת
 1/7022אוליך שסזזה ןסס)
 1/7023בס אן אלין
 1/7025וצבי זכריה
 1/7026הנדלססן שסזאל
 1/7027בגייב ניסך!
 1/7033קופל יוסף
 1/7034שסזאל הילה
 1/7036שיוביץ מיה
 1/7037שגל יעקב
 1/7038שגל סוניה
 ,1/7039חסין ננמוי
 1/7041סלובוצסקיה דייזה
 1/7042גולדשטיין נ׳ייקוב
 1/7043؛ טוסלטסלוס
 , 1/7044גלזד קרולה
 1/7047יכהן סשה
 1/7048וארטון מיכאל
 1/7049י שלום שלטה
 1/7050שלום גזיה
 1/7051לה פרנס סלח
 1/7053רופאיה אחיו
 1/7054אילן שרה
 1/7056יצווקי אניה סלדבו
 1/7057גלום אברהם
 1/7059לוי גבאהד
 1/7062צבר דן
 1/7063בדקסן היטן
 1/7064ברקוביץ אסונו
 1/7066בן שממון זוהרה
 1/7067גפן צפודה
 1/7068פולקה יוסף
 1/7069פוקס שרה
 1/7070זיו ישראל
 1/7073בגזתתזי מיה
 1/7075קליישן חיים
 1/7077הרצשסדק נדה
 1/7078פויושסין בחניה
 1/7080לוי ויקטוריה
 1/7083תיו רחל
 1/7089פנחס זכריה

תאתך
הסטירה
27/07/1998

01/01/1999
21/03/1989
12/04/1999
13/04/1999

שם הםבקש/ת
ויינם! עדן
סדטיננקו ולנסינה
חלץ יש ואל
שדרן אביבה
פנחסוב מדיה

 29/09/1994בלינדוסן סובה
 28/04/1999וינבאום שירלי
 07/02/1998אליצדדזהבה
 06/04/1999ויסטונססקי תסיסה
 02/08/1998שלם אברהם
 15/05/1999ססדיסלינג סלה
 14/02/1998סזמסי
 27/08/1998נבזה יטל
 02/01/1994ארליך הגדי
 08/08/1997ברגם! הלן
 26/03/1999דצבימזדא
 27/01/1999הנדלסס! סדדכי
 15/09/1998זבולוטב טזקיה
 26/03/1999מזי בקד
 07/08/1998סזוחאיתן
 18/08/1998פרקם צפורה
 06/03/1997טייבר שגל בטי
 09/04/1999טייבו שגל במי
 28/04/1999הודביץתש
 29/03/1980קז סתיה־שחז
 05/10/1993גולדשטיין ציוש
 24/05/1999דלל וזנה;
998ו-29/12/סדיס תסד
 19/02/1999כהן סולן
 27/11/1997מנין רימה
 07/01/1989אברהם שלום
 22/01/1998אברהם שלום
 29/01/1998לה פחם נוהם
' 05/07/1998חפאיזן סבינה
 30/01/1999.תבין סירה
 04/04/1999יצזזקי רביב חיים
 18/01/1.996לוי טלי
 02/06/1998אברבנאל סדים
 18/03/1999צבר אילנה
 20/02/1999בדקטן איליין
 17/02/1999ליב1ביץד1רזז
 07/01/1999בן שטוזה רפאל
 132 15/05/1999שממה
 13/03/1999שפיגלסן זב
 31/03/1999וייס אדימה
 21/04/1999זיו דליה
 01/11/1998להניס ביה
 11/02/1996קליינט! צפח־ה
 26/08/1998אדלר יצחק שסואל
 05/04/1999קינן אהחזז־ב
 07/04/1997קדוש ג״קלי!
 09/04/1999יד שרה
I 04/04/1999פנחס שיטה
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יחשה מזל  <3qkר1ד

וMv ،
(המשך)

מנו
ודק

,pobnut 13

תל אביב

תארך
שם

n/mm

1ULai! 11

ש0

צוואווז
1/7090

1/7096
1/7098
1/7101

1/7104
3/1684

1/7110
1/7113

1/7117
1/7121

1/7122
1/7124

1/7125

1/7128
1/7159

1/7130
1/7133
1/7134

1/7137
1/7139

1/7141

1/7143
1/7144

1/7149
1/7150
1/7151
1/7152

סויצקי הרץ
קוון מאל
הגדיל בליגה
קהל השה
שנייאו סהואל

שבדיה צדוק
נינצבודג שלטה
סיכדוביץ תיאורה־
 u'123t3תינה
הבו שדה
בוקוביץ וילי
בלטו שרה
בלטו יצחק
בן חיים אברהם
איסרגרין לאה
נחמדי יעקב
אחבן הדולה
שקובת שן
פרקשאנודי
בו؛לםנס
ו»־ר»די.עס19
ברגר דינה
בלייד הדרבי
צבי
קירר יעקב
עדבאס עחעד
פינק שרה
־נא הן הליטה

' 08/05/1999ונציגו לאה
 01/03/1999גורן שנית
 25/12/1998ענבי ששאל
 30/04/1999קהל שרה
 23/09/1955שנייאר״קחי-נק ג׳ו
 25/10/1998עובזיה-ברבוז
 18/09/1998גיתבודנאריה
 30/01/1999היכלוביץ ונינה
 04/05/1999ביושרה ודד
 28/02/1999חובטו אברהם
 29/03/1997בדקוביץ סידני דיים
 .04/12/1991בלסר צבי הרדכי
 12/04/1999בלטד צבי מרדכי
 19/04/1999בן חייה נח
 13/05/1999שבד הדיה
 13/04/1999שהדי לאה
 25/07/1998חן אליהו
 13/02/1999זפקוביץ חנהגאניהן
 11/03/1999פולק אביגדוד יש
 21/12/1998בריל בוניה
23/05/1999

ואראדיאליס
ריפמורות
בליש השה יצחק

25/07/1997

קינדזיסל
עדבאס איבדהיס
פינק אהרון
מעת שחד
חגאני הודיה
נדש-גפואלה
נייבידל נתן
נייבידל סוגיה
מנוד יהודה
אשנו־ביברשם צפורה
קרנקארווין.
אבומבלן עודא

23/04/1999
05/03/1991

30/12/1998
16/04/1999

05/03/1999

1/7157

mn

20/09/1998

1/7159

פרנסב rאנה
נייביול לב
נייבשל לב
ציהדהן חיה
ליבקנג סבינה
נריגבאום יינדדיך
אברהם שיגוה
פדלוותנה
בן עטיה הנהיגה
בן עטיה רנסו
בצלאל הדים
גרבר פסל
טילנו־ שדה סילביה
אקסל שפדינצה
מתזקרביץ שחסנה
גיאו אהרון
בהן גמילה
גלצ׳ןהיני
יריב יוסף
כהן אברהם

25/08/1998

1/7161

2/7161

1/7162

1/7166
1/7167
1/7168
1/7169

1/7171
1/7172
1/7173

1/7174
1/7176
1/7178

3/2786
4/5394
2/5959

1/7185
1/7187

1/7189

5458

30/01/1999
30/01/1999

22/04/1999

21/05/1999
27/10/1996
09/09/1997

 26/03/1999פזלוןיוסן■
 02/03/1993אוביב מריה
 21/03/1996ארביב הדיה
 00/00/0000פדל יפה
 11/12/1996לוין אעיר יצחק
 12/06/1998טילנו נתן
 12/05/1999קוזינה טוביהידות
 02/09/1998חזנסלישראלה
 20/01/1999גולן ודיה
 14/10/1995כהן עודא
 04/03/1997גלצ׳ו סדק
 17/12/1998שיבזהבה
 23/03/1999כהו אלי

מנו
תיק

mKn
שס

n/num

המידה

שבו המבקש/ת

 1/7190ותן חדש צבי
 08/02/1999חזן תעודה
 1/7191קוגל מודה
 06/04/1999קוגל סדים
 1/7192נקאש יחזקאל
 27/12/1997נקאש ‘m
 1/7193דייזמן סובה
 14/09/1998דזידסזנחזס
 1/7195קרוהפין יעקב
 14/07/1998קדיסקין אברהם
 1/7196מספור אענה
 01/04/1998עםפשאחטד
 1/7197השהה אפרים
 23/09/1997חקקיאן שיאטוללח
 1/7198בדכאל ויולט
 08/05/1999בוכאל אליהו
 1/7200צאפאני יעקב
 03/04/1999מדי כמלה
 1/7201סלומון יוליוס
 03/03/1999דאושדאדיה
 1/7202הלשון דש
 11/01/1996ואומר אריה
 1/7204קסטודיאט איגדינה  11/03/1999קהטודואנו אברהם
 1/7205דיירי ישראל
 07/08/1997דיירי אברהם
 1/7206דייני יעקב
 06/02/1999דייני גלי
 1/7208קדש עדה
 01/04/1999סלחי צפורה
 1/7211.רוחש בלה
 10/02/1999בדתו איה
 1/7212קרש אהדדן
 22/10/1991טלוויצפודה
 1/7213חנבוביץזליג
 22/03/1997הן שלמה
 1/7214בילדם־ ציציליה
 13/01/1999פדרבתם עקיבא
 1/7215צוברייצחק
 24/04/1999צובוי בחיה
 1/7219יעקובזון פני ננה
 20/05/1999גנדלסן יוסף
 1/7221זכאי נדדה
 09/02/1999דכאי איתן
 1/7222ברוני צדוק
 05/11/1997ברחי עופר
 1/7224לוי השה
 24/02/1999לוי פולה
 1/7230קורל שיה
 01/06/1999אמד התיקה
 1/7231פיינדיפ יחיאל
 08/03/1999פייגדיפ הלבה
 10/04/1999טדגליזננחן
 1/7236בדולטסליה
 26/01/1999לבנה אשית
 1/7237לבנה מאל
 12/04/1999טלסראדזארד
 1/7239סלטך הנש
 05/10/1995סלזזדאדואוד
 1/7240סלהרפולינה
 04/04/1999גוטסן אורלי
 . 1/7244פונל רחל
 25/05/1999גרינברג היה
 1/7245קדדנהדיה
 23/03/1999שוורץ דליה
 . 1/7246שורץ רדד
 14/05/1999ועמו גיא
 1/7249הביש בנימין
 1/7250ארונובסקי סירה  24/10/1998לוין אליהו
 29/09/1997זילברשטיין שתהה
 1/7251זילברשטין לאה
( 26/03/1998הבדיה שתר
 1/7256בימה נגייה
 11/08/1998אוהפובם ולנטינה
 1/7257אוספובס לב
 29/05/1999אבו אתקדש
 1/7258אשכחי קדח
 1/7260גולדשטין דבקה  28/05/1999סינטוס שולסיח
לאה
rm

1/7263
1/7264
1/7265

1/7266
1/7267
1/7268
1/7269

1/7270
1/7271
1/7276
1/7277

חינסקי גיסן
24/12/1998
עודופאני
27/02/1999
סזחזי אהרן
28/04/1999
קודשו־ המין
14/09/1994
שולהן ליאה
עשה הנצור ראשן
22/03/1999
ציוני דבקה'
06/01/1999
09/04/1999
ברובירהרבקה
14/08/1998
עזר גולת
24/04/1999
שוו חנה
בקזינסקי-קו־פ אימה 15/01/1997
25/02/1999

רזינסקי דינה
היאראדנים
כהן סימון
קומטו־ רולנד
שיפריואספיר
השה הדיס
צ׳רני W
בד השה
שדד איתן
םדקוביץשדה
בקדינסקי ג׳ודג׳

ילקוט הפרסומים  ,4799ייז באלול התשנ״ט,
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• ncsb turnחמה בתל אמג וזז -אידלסון
(מושך)

תל אמב

,13

-03

ודק
מי
ודק

מם

rurmmn

תאריך
המסיח

1/2560

פסאש טלימאן
שסד צבי
הדשקולאה

1/2562

no״’mr DT

1/2567

כהו אסהר
כולאנייחיא
הרפי שטחה
בן פרך qor
קסלד שן
רוזנפלד מאיד
ו
זלפי
וולויטיו לווין
לנקסנר רוזליה
לנקסנדיזנקב
פודקסלכה
אבן פדה
שולסזחז
בודסן ישראל
אלסודניט ודיס
אלטוזוינו פיבי
זסזדי rm
טוטאלי שלטה
בן יפקב קלינה
פרידמן סנדל
טדגילנדודדל
פוליקד סולטנה
קעסקי איסק
וזסיול׳אש
טזארסמדה
נויגבח־ן שרה
שארטאלח
חילואבראהיס
בלו נושלו וזזה
חילו ודליל

1/2559

מם

n/wponn

1/2561
mtiTS
1/7281
1/7287

1/7291

1/7292

1/7294

גבדיאלוביץ גבריאל  08/12/1997גבדיאלזביץ מיש
 06/05/1999גורדון אלוה
שיעשאריה פלודה
 07/02/1999שכטר מיכאל
שכטר הרסן חזז
שדלוטה
פסודיצי סיאנ אליהו 9 30/11/1998אד iiigg
 13/03/1999בילקיסיצחק
בילקיסתליה

מינוי מנהל מזבח
 2/7162צימתחתיה
 2/6011טולסקיהניה
 2/6911גבאיחננש
 2/7250ארונובסקי סירה

1/2569
1/2570

1/2572

1/2573
1/2579
1/2580

0/04/1999

24/04/1999
21/09/1998
24/10/1998

טנור יהודה
טורפי ישראל
גבאי דוה
לוין אליהו

1/2581

1/2582

1/2583
1/2589
1/2590

חמן• זילביגר ,רמס

1/2592
1/2594

dwi

למסת •חמה בתסמת !,יו חסן שרקח

rbm .2

1/2598
1/2599

מך
תיק

מם הטסוהה

תאחך
הססידה

1/2600

מם

r/pem

1/2602
1/2606
1/2610

ירחסות׳
2/780
1/2495
1/2499

1/2502
1/2509

1/2511

1/2512
1/2515

1/2516
1/2518

1/2521

1/2523
1/2525
1/2528

1/2530

1/2531

1/2537
1/2538

1/2539
1/2541

1/2542
1/2543
1/2545
1/2552
1/2553

1/2555
1/2557

1/2558

הברסו חנה
סוליות סדל
סחאסידטוחסד
בתם לוי
חטכוב איליה 1
גפן שורק יתוו"
גבאדיוחסן
קניאס וחל
סתזזיצד רוזליה
אחדסקייחזף
לבאן נסיס
להב סריס
אבד בן
מבדד תאב
ליתד אברהם
ליתד פד
סלסדד חש
סלסורדב
אקשסייולאוו
כהן שרום
יונה יפקב
יצחקייצחק
אגבאויחסוחסד
וילנקיויבעי
ויזמן תסח
ודון דינים
זגגי חניה
סאלוו נטילה

 04/09/1998הביט! אדיה
 25/02/1999סוליסן אברהם
 25/02/1989טוזאסידחאתס
 04/02/1999בתם עדינה
 12/03/1998חנוכוב אורית
 02/03/1999גפויפקב
 18/05/1998ג־באוין חסו סוחסד
 24/03/1984קניאסיצחק
 31/07/1998סדקדצרגריי
 26/12/1991קשה גילח
 29/03/1999לבאן אתה
 19/07/1998להב חרס
 26/02/1999כהובוודלי סח
 28/05/1999טבור שרה
 01/02/1990אלפזד סשה
 05/05/1999אלסזד.סשה
 12/09/1998אשלנישבה
 29/02/1980אשלניזהבה
 28/02/1989אקשטיין אסתר חנה
 31/12/1998ם?ן גד
 13/01/1978יונה לולו
יל 21/03/19יצחקי סמדר
 06/01/1999אגבויהפייסלטוחסד
 05/05/1999וילנקיוזרדה
 21/10/1996דזטזאתלין
 04/03/1998ודון משה
 29/05/1999זגגי שחן
 25/02/1979ריאן נאסר מוסד

ילקוט הפרסומים  ,4799ית באלול התשנ״ט,
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מם חפנווז/וז

1/2611

1/2612
1/2614
1/2615
1/2616

1/2617
1/2618
1/2619
1/2620
1/2621

תאריך
ו שעקרה

שם rv^pyocn

 idkod 07/05/1985פבז־ אלקח*
 02/07/1998הראל תנה
 02/11/1998לוי אסתר
 10/09/1998שחיידסזסורד
 22/10/1997לוי אילנה
 27/03/1998אחרוני חזנדס
 23/11/1998אבו סבול חנניה
 28/04/1999ורס0ן ישראל
 26/01/1999קסלד W
 01/03/1998רוזנפלד אליפזר
 25/09/1992זלפי סוחסן
 20/03/1999ולדיסידלוין
 06/06/1992בו סזון חיה (אילנה
 21/09/1998בן מדדן חיה (אילנה
 22/04/1999ניסיטוב אבי
 07/02/1999אבו דמי
 29/01/1999שולטן חד
 29/03/1999בודסן אלידס
 25/04/1997אלמוזדנו דבורה
 13/04/1999אלסחנינו דבורה
 08/08/1994זנזודי תינה
 16/06/1981סמלי סוד
 25/02/1999פישר חנה
 24/03/1993פרידמן דהה
 26/11/1998טלפיאן מיכאל
 26/07/1990פוליקד שלטה
 07/10/1996מעסקי שוט
 17/02/1999רוט לב אש
 10/06/1994ודלו חליל ע3אן>
 26/05/1999נויגבודן שלוסיזז
 10/11/1996חלו סאלוז פבדאללה
 17/01/1986חלו סאלח עבדאללה
 07/06/1999רוזנברג זהבה
 02/01/1996חלו חליל נשאף

צוואוזז
3/2009

1/2496
1/2497
1/2498

1/2500

1/2501
1/2503

1/2504
1/2505
1/2506
1/2507
1/2508

1/2510
1/2513

1/2514
1/2517
1/2519

 14/03/1999סאידלדיה
רונרדיטה
 03/05/1999פתח אסירה
שפיר חש
 28/03/1999סבאם מוחמר
פוסמאן וחזר
 05/05/1999חנן יצחק
רונן סריס
 30/05/1999אלתר אהובה
קרפ ודה
 15/03/1999הירש גרסה
הירש תזון"
 11/04/1995פודןתיאל
שדן סכלוף
חיוזבי׳ן סילביאן  04/05/1999יפקב ניסן רז ישיבת הנח
 07/02/1999מאליק דיש
מאליק צבי
 12/05/1999סובה בשן מדנה
בשויודט
 07/05/1999חבקין אודי
דזבקין הרצליה
 03/05/1999פלר סובה
פלד אודי
 23/01/1999ליפשיץ רחל
ליפשיץ סאת
 16/02/1999שיין הארי
שיין ליובה
 03/05/1999קניאס יצחק
קניאס שלטה
 20/08/1998בוק משה
בוק מנוחה
 23/02/1999שחדץד؛ן• טונד־
נייטסלאה

5459

 w7 amירושה במפה in ,חפן שןקדי  ,2מפה
(הםשף
תאריך

tn

Tran

n/rnssi 00

pnn

■tn

תיק
1/2608

n/wp3sr 00

1/2609
1/2613

צזזאוזזו
 1/2520ועקנין תנה
1 1/2522דכלזדן אלישבע
I 1/2524םיבלזזן בדסון
 1/2526ולחה ולף
1/2527

Trm«irrra

! 1/2529איסקצ-שלת
 1/2532תאנ-סלפא!
 1/2533מזליטסקיסאת
 1/2534ואגס! פשה
 1/2535נסיפוב חול
 1/2536גסיסזבאבוהס
 1/2540גהמן אליהו
 1/2544־סזדנד D0n7r
 1/2546הילבופאסה
 1/2547בולנופחה
 1/2548רייס סולמית
 1/2549מדמנה לזבה
1/2550

11 Iti'U | IdB

 1/2551סילופה מציה
 1/2554חזנבתאחה לאו
9 1/2556ינבאוםחזל
 1/2563סגדוקאסחד
 4/1135גריפבוג סויאסה
 1/2564קו9לאה
 1/2565נחנססווקלדה
 1/2566בולדפדוכי
 1/2568בלזזן פזנסיניו
 1/2571לוי 9םזפ
 1/2574שמץ שמאל
 1/2575סוף פנחס
 1/2576קול1ד1י סתיה
 1/2577שאסאשוילי דבקה
 1/2578סבדיהושי בבלי
 1/2584סלוצ,פרדבי
 1/2585דבדבנייעקב
 1/2586אקהוז סקס
 1/2587אגפוזחה
 1/2588מזיק דן
 1/2591גוזן סלסה
 1/2593בלוגמזד
 1/2595בלזגלוסה
 1/2596נודדהחזל
 1/2597נמזלי אזיל
 1/2604כהן ודיס
 1/2603סגליאבוהס
 1/2604מידל יעקב אחון
 1/2605אחחזילאה
1/2607

5460

02/06/1999

 12/05/1999ש9יואצי9ווה
 30/03/1998ניסיס סדים
 28/01/1996ניסיס סייס
 27/02/1999אלדן חסו נאות
 22/03/1999זהבי חד
 12/08/1995גיסא תנה
 20/12/1998תג -סלסאן ספיד
 27/10/1998פוליבנסקיחנה
 01/04/1999בוק שדה
 04/09/1985ליאני אודיה
 19/08/1989ליאני אווית
 14/03/1999גתוסואוז
 14/05/1999סח־נד9חפה
 17/04/1999חילבוסתיאל
 03/04/1999בלייד 9וליקסנה 9
 26/04/1999חיס rem
9 23/02/1999זדפונה ומגואל
 21/05/1999שפו! אוח
 03/0471999ומיד סיגל
 11/05/1999רחגברג בצילה בסד
9 13/05/1999ינבאופ אבוהס
 17/05/1999נופם־ שדה
nmn) rnroorno 20/09/1998

 27/04/1999תייעין קוק סליה
 15/04/1999נתפאדיזבנח־
 05/06/1999אופ פליאה
 25/02/1999בלז־ת אוליז
 31/03/1999לזיוליס -רודה
 23/11/1998בןאלזפו לאה גיסה
 02/06/1997סוף פליזה
 17/05/1999וחד ד!
 14/05/1995בזל סויגה
 14/09/1986סבחזסשי חזי
 01/05/1999סלסי אביבה
 10/03/1998מתחנה
 10/03/1999אקהזזיזמב
 09/04/1999אגמון תיאלדן
 22/04/1999ניסיפובאבי
 10/02/1999גדה עליזה
 22/08/1997בלוג פיבאל
 30/11/1998בלת מיכאל
 09/11/1990טדדזן אחה חזניה
 23/05/1999רתסיןמאד
 19/04/1999גתזדן יוסף
 05/13/1999קזזתי חיה
 13/01/1989שידל ישראל
. 31/03/1999אחותי חד
 rm ama7naקסילסיגה

האחך
שנו

rvmen

9סלתנה
צזתיואשוילי תנה
איזאקלידי

סמוי מגהל תובון
 ,2/2526ולרסן ו־לף
 271978מויפדיס .

00

mean

דססקסהה

סל

Him 31/01/1996 9

ilTKOTB 10/05/1999
30/05/1999

אלה

סייד יהוזיזז

HIM ran 27/02/1999

06/04/1999

90דידאיל0ו

לבנה בר

!» wv✓ wv

*חשה בסוד שבע ,שה שדר

שם תפתהה

יחזפהת
 1/868סוזדשק אברהם
 1/869עהדשקאלקה
- 1/871אניחד אליהו
 1/875כה! שפסו!
 1/876בתו תנה
 1/877מוסנוי אליפזד
 1/879סבויגפיס
 1/880קליפייוסף
 1/881תד״ותיים
 1/883זרתיפרוכי
 1/884בן עסו־ אברהם.
 .1/890נמר בנימין
 1/893פנסי! נפילה
 1/894אברפובאולגוז
 1/896מדדוכוביץ־ נינה
 1/897ניהוברגאיזה
 1/898אהרון שיה דדאל
פסעוד
17902
2/9(3

1/904
.1/905
1/906

1/909
1/910

1/911
1/915
1/918
1/919
1/920

1/921
1/923

1/925

,33

 hqשבע

• ומויך

tn

חיק

,ns

רשמת

פיסלו רבקה
בהן יהד
יזינוביץשבס
סלקו תייסיוסף
נייקויבנוי
למיץ -ולריאן
בתם! גניה
תינו אלי
!מבתי
אלהזואיפזיז
סיבתי סולסנה
גבסיסצלית
מיכאל הוצל
9חדסןדאן
חפפו יוסף

צוואות
' 1/867דליק לאו!
 1/870גוסליבאידה

mean

שס

rvepam

 03/11/1998חדרים מסה
 13/03/1997חדרים מפה
 04/1171988אניחד סחזזז הדי
 29/08/1998בה! יעל
 10/09/1997בוגד האל
 16/0371699מרסנוי רבעה
 01/01/1985סכרי סוגה
 23/04/1999קליסי יפה
 22/03/1999תדיר ספיחי
 24/01/1985זחזיהנרייס
 29/04/1999ב! ספד רס
 24/05/1998באד פוביה
 02/05/1999בה! אמנת
 06/09/1998אברסובזוהר
 05/04/1997רבינוביץ׳ יוסף
 13/04/1999גיזסבוגאוח
 15/03/1997בה! פשה

 04/04/1998שחג יהודיה
 30/05/1999בה! ורד
 07/05/1999שמפני חגה
.
 30/05/1999סלעי חול
 15/09/1998גייקוליה
 29/12/1995לוביץ׳ לחסיון
 22/03/1999מכסן יבגניה
 11/10/1998דמו פזיזה
 01/06/1999חצבדבזדה
 22/02/1997אלוהואי סרה
 aKnhwiבזזיסימז
•
 21/03/1997גבסי מהלי
 07/02/1999סיכאל שולסיח
9 15/01/1988חחה מסכ/מחז
 30/03/1998חפש פשה

07/05/1999
10/05/1998

דליק אנא וותיק
גוסליב מליק

ילקוס הפרסומים  ,4799יה באלול התשנ״ס,

29.8.1999

הרשם לעמי יחשה בבאר שבע ,שה שדד

43

באד שבע

(חכזשף

סס־
שם ועבוח/ה

pm

8

חאוץ־

י

שם

n/nrm

1/662

שם

Tmces

IUpasi

אדנפחזז
איבשין ולדי
פרגון שמואל
אשמסקדנודה
אבואח עבו אלוומיד
הם ברוריה
מדמי מלי
סולומון ברנרד
מתם שרה
nam

1/663
1/664

צוואות
1/872
1/873
1/874
1/878

1/882
1/885
1/886

1/887
1/888

1/889
2/811

1/891
1/892
1/895

1/899
1/900

1/901
1/907
1/908

1/912
1/913
1/914

1/916
1/917
1/922

1/924
1/926

1/667

מנינוה שרה
יצחק דגיגה
יצחק צבי
מיידן יעקב
כשד ולמן
דדדש מויזה
לנחבאוסחי
סוזצ־גיקד חול
קציקל גולדה
קציקל וריס לייב
שקלובר 9רה
מוסקוביץזאב
סו9יץדחל
באילים מען מלכה
לוד שדה אסלה
שניממן אנה
לויסילבן
בראליובס
בראלבדס
בלגסזססיח
קנא ו1יווי1
שולמו קלדה
שמיד ימים
שבויה ססעדד
מדיאש עמנואל
כץ מסף
נון• אברהם

מינוי מנהל עזבון
 2/471נג׳ר ממחה
 2/767מילברבדג אולברמ؛
בלה
 2/907בראליובס
 2/908בו אלבחז

 070 04/06/1995אריאלה
 08/11/1988יצחק הוצל
 29/10/1986יצחק הוצל
 11/04/1999לובקד הנרייסה
 22/12/1998כשד אודי
 09/05/1998חן רחמים
 01/07/1998לנדובאוס סך.
 01/01/1996שמוקלד אינבלה
 29/08/1996גדין בנר לאה
 10/10/1997גדין בנד לאה
 08/05/1996גרשון איזבלה
 15/05/1999ברנשסיין ישראל
 03/05/1999אלחדד רמי
 27/03/1999מאיר סדנה
 29/10/1992לודוב rלווי
 23/01/1999קיסלבסקיאלה
22/04/1999

מרס מדיא נסאו
בך יהודה
בך יהווה
קוקוייב נלינה
בדמי בדמה
רותבאומ אדני
שמיד אלכסנדר
עובדיה רחל
צ־דקשין ליודסילה
כץ שלום
דודביץווד

18/12/1998

נסים נסים

21/02/1999

מולק שלמה

05/01/1999

13/07/1998
12/12/1998
15/05/1999

04/09/1998
20/03/1999
24/05/1997
08/05/1999

01/01/1998
21/03/1999

1/669
1/670

1/671

1/673
1/674

1/652

1/653
1/654

1/660
1/665
1/666
1/668
3/500

1/672
1/675

1/676
1/677
1/678

W

 05/01/1999בר יהווה
 13/07/1998בר יהודה

؛

jtbbb

חד גלבדע

,9

מפחת

מס־ חיק שם הםנוה/ה
798

869

וסחרה

264

שם דססקש/ת

יחזםחז
1/4555

1/657
1/658

1/659

062

1/661

011

ססאד כגואל

סומא מסן
נלידדנתן
סלימאד אחסר
קובנד חמד
קוולובסקי סמלה
דראחסה סלי
בדקאי מישל
חנוכה צמח
מגאססה אבדאחיס
בלאו אלכסנדר
יסיש יסקב
קתץווד
היגואר זרנו סומא

14/05/1999
20/07/1997
10/02/1991
16/08/1995

סוסא גוווזנוד
נליודנרלודד
סליסאניעבד
ק1בסיעסאללה

 01/05/1999לתר מסד
 12/01/1996דדא1שהאחסד
 20/10/1998ברקאיאנני
 20/01/1998מעכה יסקב
 05/01/1987סג־אססה 1דליל
 06/04/1999הודן דימתה
 27/02/1995ימים נמים
 19/11/1998קוזיזחוה
 09/02/1999היגואר זרת סוסאד
mien

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב

236

1/656

17/11/1993

להווי ידוע כי הונשו לבית הרץ ,בתיקים המפורטים
להלן ,ב קשוח למתן צווי ירושה:

yum

אולדמנחס
מצגי יהודית
מלוחוייודי
תוסאחביב
בלייכדדב

21/11/1980

הודעות בתי הדין הרבניים

518

ומק

מהזן
 01mמירב

לבגה בר ®.r

526

שם

 05/06/1999אייתמוץחנן
 08/05/1997איבשיו גלינה
 23/04/1999מרגו! סוריה
 05/12/1997אשססקד מיכאל
 11/11/1985אדסלאואבואור
 27/07/1996הס איתן
 17/07/1998מחד ואמם

הודעות

שושנה _שניר ،רשמת

n/nocn

שם וומבקש

צוואות

057

 08mלססעו התמה

תארך
הפשרה

 21/04/1994אדלר מומה
 25/11/1998מצגריואל
 14/02/1999גודדיינקו סמיאנה
 10/09/1998תוסא מתיקה
 15/05/1999מו 9גברייכה אלה
 04/02/1999באסל מנוס נאילה

ילקוט הפרסומים  4799י״ז באלול התשנ،ט,

29.8.1999

126

486
510
884
459
132

תאריך
הסגידה

נדו א״ד נ־ט
ויומן ונחלה
י חשון דה
גלומב נאב־מ^ז
כיו סיון דט
שקרון חנה
בניקוז אנטודלאתה י־א שמז נ״ח
ב־ג א״ד נדט
 pמדגי נסחר
 mאלל 6ו
שניצר נתן
ב־ר סיון דס
מנוד סררבי
 nתמח n
פרלמן מרה
גרו סבת גוה
בתט חומן
י،ג אייר נ׳ט
בלומנפלד חיה
ייג אייר 16
שיין ראובן
י־א סיון n
שיין רחל
י־ד א״ד ניט
לסטינגר הלנה
תדר טדטונה
מבטם־ 1970
גרז אלול דר
מהי יפת

שס המבקש/ת

מזון והל
ט6םנ פנינה
שוקתן מתיתיהו
□חקה אבדו
 pבדני יעקב
שניער שדה
טנוד אלקה
פראק פסח
ישראל מלבה
בלונונפלד ראובן
אופיר שושנה
אופיר שושנה
לזסטינגר משה
והנחם תליה
מהי לאה

5461

בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב
מס׳ תק שם המנוח/ה

הודעות (המשך)
w

תיק שם המנוח/ה

258

 50ו
269

713
318

326
537

656

119
650
668
444

700
916
692
031
241

370
301
857
410

246
726
918

185
394
325

638
280
632

246

194
906
656
459

225
492
903

982
980

112

581

m
265

371
470

621

362
321

הקאק חיים
הלל אברהם
הלל סוגיה
רזק יעקב
טאובר אלכסנדר
טאובר סוגיה
פורפר פרידתך
ריבר צבי
כ pבדיה בתיה
אסטרוק יוסף
אסטרוק ליוה
קאופמן שרה
חלב יחזקאל
מלקסמן ליבה
חלבה מדרבי
גורל סולומיה
מור חגית
גוטק עובתה
בנימין אליהו
פרט פפי
יונה אשר
גרינברג גדליה
תך לאה
ממליה בנימין
בנימיני ירחמיאל
דרק אסתר
למפל משה
למפל חנה
ליבוביץ בוטה
הכט יוסף
בייוד מלבה
טישברוביץ רות
סוברי חיים
אוחל דוה
לוי לינדה
פרידל בתרד
פרידל ארנה
דלי זאב
טוביאס שמואל
טוביאס פרירה
תבלין בלנקה
מזרחי רפאל
רדא יצחק
חגבי יחיאל
ברמי לידי־סוזן
פורטל יוסף
מידנקד זלמן
פיש pנחמיה
פישק רבקה

תאריך
הפטירה

556

■-

גי אלול נתז

בתשטיין בתיה
(בברלי)
אבדלה אויה
מהר רבקה
אליח אבנר
אליח אבנר
נוימרק לאה
הלמות טובה
בתס והל
דהן מוריס
מנשה נעים
האבו נואל
האבו טאל
מיבסקי אשר
לוי אסתר
בלולו נתל
יונה אדרה
יוגה אורה
קידד עמית
סעת שולמית
סעת שולמית
פרחי שרה
פרחי שרה
לוי תנה
יצחק חוה רבקה
לוי עלתה
אחנתי חוה
שלק דליה
קשביץ יוכבד
דוד רבקה
אל־פלג יפה
פורר לאה
גוני אדם
קררטורו דורה
קרויטורו דורה
אברמוביץ שושנה
פלודיקה
איתי אדוארד
בטיטו סימי
עופרי שרה
יעקובוב לזר
 pבסט ויקטוריה
 pבסט ויקטוריה
זינגר אהרן שמואל
עובדיה והל
בקאל רייזי
המאית תלמה
ברקוביץ שרה
וורצל ישראל
כהן ישראל
מלכה אברהם
בסר זאב
אמינוב ניסן

שם המבקש/ת

הקאק מנשה
כט סיק ניט
מב תמוז ניט לוי בתיה
לוי בתיה
י־ב כסלו נ״ח
תק אביגדור
כ״ח אב נ״ו
טאובר תאודוד
כת שבט מת
טאובר לאודור
ג ,תמוז נ״ח
פודפר רחל
ח ,חמת ניס
ריבר נתן
י״ח חשק גיס
כ pזכריה
ב תמוז ניט
סגל רבקה
י*ג כסלו נרט
סגל רבקה
בחח אייר ניט
קאופמן משה
כט תמוז גח
רוזנצוייג שושנה
ג ,תמוז נט
ענבר לאה
כט סיק נט
חליבה אסתר
ר שבט ג״ר
שאייר אלה
י׳ שבט ניט
מועלם חנה
מג תמוז ניט
גזטמן ללי
ג׳ אלול נת
פרץ אסתר
ר חשק נ״ד
 pישראל פנחס
ב תמוז נט
כט שבט נ־ח יונה זבולק
גרינברג רחל
ח ,חשק נ־ג
מה אריב בוס דיך הרק
ממליה עליזה
ט״ו סיק נט
בנימיני אליעזר
ח ,תמוז ניט
דרק סעדיה
י־ג תמוז ניט
למפל אברהם
בד סיק ניט
למפל אברהם
א' אהרנ״ח
ייב תשרי ניט הראל צבי
הכט שמואל אמיתי
יט שבט ניט
כט חשק נ Tביידר אברהם
טישבדוביץ שמואל
ב שבט ניט
י אייך ל־ג
צברי שלמה
אזדזל ישראל
טת ניסן ניט
חקק והל
כט אייר ניט
כ״ג אייר נרט פוגלפנגר סנטה
פוגלפגגר סנטה
כ*ג אוד נ־ט
כיב אד״א מ״ד דאלי והל
י״א תשרי נח־ טוביאס יואל
טוביאס יואל
טת סיון נו
גלס יעקב
ח׳ אייר ניט
מזרחי סלחה
ב סיק ניט
דדא טובה
ית שבט ניט
חגבי רומיה
חי תמוז ניט
ברמי דניאל־יהושע
בד ניסן גת
פורטל אורלי
י״ג תמת ניט
מירנקל יואל
ט טבת תש״ן
פישק יעקב
י״ב אייר ג-ה
כ-א חשק נ*א פישמן יעקב

203

774
718
726

764
171

024

985

512
015
023

168

207
802
898
418
938
924
528

605
746

163
406

388
412
934

657
750
142

830
829
159
167

313

799
819
307
633

810
828

220
640
817

146
589
840

118

914
220

388

5462

ברנשטיק משה

הפטירה

שם המבקש/תי

ר תמוז גט
אבדלה בלה
ט״ז תמוז נ׳ט
מור שמואל
זלוטוגודסקי אליהו ית אלול נת־
א* ניסן נ״ט
זלוסוגודסקי רחל
ח׳ סיק ניט
עידן מלכה
י״ב שבט ניט
גרושקה אלקה
בתס נתן
 1אב n
ה סיק נ׳ט
בסביץ חביבה
כת תמוז ל״ב
מנשה אברהם
א ,אייר נ־ט
חאבו מאיר
ט״ו סיק תשק
חאבו רמזיה
ה תמוז נ״ט
מיבסקי שבתאי
אבנמוחה חיים■
מא אדר ניט
י״ב שבט גט
בלולי שי י
אדלר משה מושין ל סיון ג״ט
ב חשק ג״ח
אדלר שושנה
 r1תמוז נ״ח
קידר איטה
ד אב נ״ד
דניאלי מזל
דניאלי חנה
י״ד תמוז גט
י״ג תשרי ברז
קרוט חיים
ר תמוז נט
קרבט רבקה
י׳ה אייר נט
טפר צפורה
כ״א חשק גט
יצחק משה
לוי דוד
כ״ו סיק נ״ח
ה אייר נח
פריים יהודית
ד אד״ב נח
שלק מיכאל
ה תשרי גט
קשביץ אליהו
ט׳ אב נט
דור אבד
אל־פלג ירח
י״ב ניסן m
טח סיק נט
פזדד ירחמיאל
כ״ב תמוז נט
גוני תחיה
י״ח תמוז ג״ב
קרופקה גדעק
ר סיק נש
קרופקה רחל
ם תמוז כ״ד ■
אברמוביץ ניצה
אירני שמחה
בטיטו מאיר
עפרי יאיר
יעקובוב משה
סתגה שבתאי
סתגה עליזה
זינגר מרים
עובריה אליהו
בקאל פואד
ב pדבורה
ברקוביץ צבי
וורצל שמואל
כהן פיפי
מלכה דור
בסר לייב
מורדוב מרים

ילקוט הפרסומים

ר אב נט
יט סיק נט
ג׳ טבת ניט
ד סיק נט
ב אייר נד
מה תמרו נט
כ״ב אייר נש
מו חשק נח
ה' תמוז נש
מד סיק נט
ה אב נש
ד תמוז גט
ד חשק ניט
 71כסלו מת
כתז תמוז נש
ו אדר נתז

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

בית הדין הרמי האזורי בתל־אביב

בית הדין הרמי האזורי מתניה

הודעות (המשך)
תאריך
הפטירה

מס׳ תיק שם המנוח/ה
231
805

705

י״ט באב התשנ״ט

(1

-

שם המבקש/ת

ב בסלו נ־ו
ב׳ ניסן נ״ט
ר אדר נ־ט

שבקס יצחק
שבקס אסתר
פוברסקי יהושע
דור
באוגוסט

הודעות־

שבקס שלום
פוחלסקי נחום
פוברסקי ברוך
דב

להווי ידוע בי הוגשו לבית הרין ،,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
מס׳ תיק שם המנוח/ה
2724

1709

)1999
1595

דור איינהודן ,המזכיר הראשי

5991
5275

בית הדין הרמי האזורי בפתודתקוה

תאריך
הפטירה

טבריזגי אגגאן
הרשקוביץ שרה
נימצן צבי
נימצן צפורה
נוזאיסי שלום

כ׳ באב התשנ״ט

(2

25599

13898
27.11.98

1S7.99

באוגוסט

)1999

יהושע ישראל ב״ע .המזכיר הראשי

להווי ידוע בי הוגשו לבית הרי ן ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

שם המבקש/ת

י
5994

7335
9279

0950

4ר0ר
1022

1316

2594
3919
9819

כת באב התשנ״ט

(9

רוזנבלט יוסף
לחיו משה
תיס אביגחד
מנשר אורלי
כ pיצחק
כהן יצחק
שלומק אילנה
גברילוב פטר
סטלקול תקוה
כ pחנה

1.7.99
207.99

18699
16495
26599
16499

18599
217.99

5599

באוגוסט

בית הדין הרמי האזורי בבאר שבע

הודעות

תאריך
הפטירה

רוזנבלט שושנה
(חתי)
לדידו פני
חים מזל
בלינסק יונה טובה
כ pיוסף
כ pשרה
שלומק דור
גבחלוב קתביקה
זבדה נעים
כ pיוסף

טבריצ* עוזי
הרשקוביץ מרדכי
נימצן עמינדב
נימצן עמינדב
שחני אילנית

11598

הודעות

מס׳ תיק שם המנוח/ה

שם המבקש/ת

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן rלווי ירושה:

מס׳ תיק שם המנוח/ה
5472

5883
9084

9001
5914

1948
2124

5764

)1999
7775

אהדו פויער .המזכיר הראשי

עסיס צביה
קלמן ליחה
שבייץ קלרה
שביץ יעקב
צלאח נבי
יעקבי יפת
שטיין ויקטוריה
מתם
אסייג יוסף
גבריאל מיכאל

כ־ג באב התשנ״ט

(5

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

כ״ה בסלו נ״ו
גרו אייר ג״ט
כ״א סיון נ־ט
גרז תמת נ־ח
כ״ה תשרי נ־ח
גרו ניסן ברט

עסיס ישראל
קלמן אילינורה
לובוין אמיליה
לובוין אנוליה
צלאח סלימה
יעקב ברכה

ה טבת
כ־ג אד״ב נ״ה
ג ,ניסן ניס

אהרוטביץ אסתי
אסייג יפה
גבריאל שקופה

n

באוגוסט

)1999

•

שלמה קליין ,המזכיר הראשי

בית הדין הרמי האזורי ברוזומת
הודעות

בית הדין הרמי האזורי באשדוד

להווי ידוע בי הוגשו לבית הדין  ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

הודעות

מס׳ תיק שם המבוח/ה
7420

3919
5852

0735

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

ברק חיה
אשואל בת שבע
ציפט שרה
קליימן מלבה

ברק יוסף
אשואל אברהם יוסף  7.9.98ו
ציפט מאיר
11699
27.1198
קלימן יוסף

כ־ב באב התשנ״ט

11.1197

41

באוגוסט

להווי ידוע כי הוגשו לבית הדין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:
—
תאריך
שם המבקש/ת
 wתק שם המנוח/ה
הפטירה
0473
0884
4353

)1999

7438

תנוך גרנביץ ,המזכיר הראשי

ילקוט הפרסומים  aissי״ז באלול התשנ״נז,

29.8.1999

7461

לוקשין אברהם
מחס שושנה
מחס רב
ריסין יפים
חסין מניה

7.695
16199
3197

S496
27.1298

1

לוקשין שרה
מרח יהודה
מרח יהודה
חסין דניל
חסין דניל

5463

בית הדין הרבני האזורי באשדוד

בית הדין הדרוזי בעכו וברמת הגולן

הודעות (המשך)

הודעות

תאריך
הפטירה

מס׳ תיק שם המנוח/ה
8270
6284

1655

7197
7351
8514

9854
4988

0326

דוק פרלה
מישקין הירש (צבי)
מרש משה
איזנברג פסיה
דללה אברהם
 pשועה יוסף
מונטיא שמחה
דדץ יוסף
שמואל ויקטור

שם המבקש/ת
 pאבו אסתר
מישקין סוסה
מיש שרה
כרמי בלהה
חיימוב שרינה
 pשועה ויולט
מונטיא דניאל
רדץ טרינזה
שמואל טובה

117.99

9.198
2Q1.98

8399

7399
21.1.98

207.99

1.699
21199

להווי ידוע בי הוגשו לבית המשפט בקשות ליתן צווים
לקיום צוואה ו/או ירושה במפורט להלן .בל המתנגד
לבקשות יגיש בתוך  1sימים מיום פרכום הודעה זו את
טעמי התנגדותו שאם לא בן ייתן בית המשפט החלטה בטוב
בעיניו.
מס׳ תיק שם המנוח/ה

כ״ט באב התשנ״ט (וו באוגוסט 999ו)

שם המבקש/ת

ירושות
האול סרלימאן חלבי
1496
מוחמר רשראש
קבלאן
161197
ימאמה פארס
קבלאן
14698

133
152

ניסים אדרי ,המזכיר הראשי

תאריך
הפטירה

153

סמאמה המזה חלבי
מוגיר מחמר
קבלאן
מוניר מחמד
קבלאן

בית הדין הרבני האזורי באשקלון

צוואות

הודעות
להווי ידוע בי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

8425

סופיר אנדרה

4699

9857

טלקד אלהו
פישר פרנציסק
פישר אודליה
סערה גילבוט
פלקס

1699

3114

3122
0211

כ״ג באב התשנ״ט

(5

147

תאריך
הפטירה

מס׳ תיק שם המגוח/ה

שם המבקש/ת

ברנס סופיד מרימה
חיה
טלקר רוחי
בוחניק חגה
בוחניק חגה
סערה קרן
מטילדה אטו

9.197
117.96

1998

באוגוסט

134

148

150

157

גאלה סולמיאן
להיאני
עלי אברהים
נסראלדין
מוחמר על
נסראלדין
חמר חק פייאד
יוסף סלימאן סאלח

8199

1411.98

3a7.95

7399
18699

נאיף סלמאן
להיאני
נגיב עלי
נסראלדין
יסרקנג׳ נסראלדין
עפיף חמד פייאר
עבד אלכרים
יוסף סאלח

געש הנו ,קאדי מרהב

הודעה לפי חוק הצהרות מוות,
התשל׳׳ח978-ו

0999

אברהם פרץ ,המזכיר הראשי

בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז

בית הדין הרבני האזורי בסבתה

ת״ע

הודעות

בענין חוק הצהרות מוות ,התשל״ח978-ו,

להווי ידוע בי הוגשו לבית הרין ,בתיקים המפורטים
להלן ,בקשות למתן צווי ירושה:

מס׳ תיק

שם המנוח/ה

2752

כהן בלמו
רוח איריס

4560/99

תאריך
הפטירה

שם המבקש/ת

207.99

כהן חלפק
רוח שמעק

ובענין הצהרת מותם של הנעדרים המפורטים להלן,

והמבקשת :שולרמן חדוה ,ע־י עו״ד דן דוד ,מרח,
אשכנזי  ,3פתח תקוה  ,49590טלפקס 9309324־9316853 ,03־
.03

הודעה
7646

כ־ט באב התשנ׳ט

(11

באוגוסט

)1999

שלמה תת ,המזכיר הראשי

5464

להווי ידוע כי הגב ,שולדמן חרוה ,פנתה אל בית
המשפט לעניני משפחה ברמת גן בבקשה להצהיר על מותם
של הנעדרים שפרטיהם מופיעים דלהלן ,שנעלמו בשנים
 ,1945-1939בנסיבות הנותנות יסוד מספיק לשער שהם מתו
עקב רדיפות גזעיות ,דתיות או לאומיות.

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

וזה תיאורם של הנעדרים לפי הצהרת המבקשת:
.1

מרדכי בער שולדמן ,יליד שנת
לאחרונה בעיר לבוב.

.2

רבקה ריבה שולדמן ,ילידת שנת
בית.

בערך ,רצען ,נראה

1890

1895

.3

אברהם שולדמן ,יליד שנת

.4

הרש מנדל שולדמן ,יליד שנת

.5

יעקב שולדמן ,יליד שנת

,1926

קטין.

.6

סימה שולרמן ,ילידת שנת

הנעדרים

6-2

,1928

את ההודעה יש למסור למבקש ,או לשלחה בדואר,
באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ״ל לא יאוחר מתום
שבועיים מיום פרסום הודעה זו.
לנושה או למשתתף שיבקש זאת ,ימסור המבקש,
תמורת תשלום ,העתק מבקשת הפירוק.

רצען.

,1922

,1916

בערך ,עקרת

להופיע בשעת הבירור ,אם בעצמו או באמצעות עורך הדין
שלו ,לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

קטין.

בנימין למקין ,עו״ד

קטינה.

הודעות מאת הכונס הרשמי

נראו לאחרונה בקהילת טרנובדג-דזיקוב.
בבית המשפט המחוזי בירושלים

מקום לידתם :פולין.

הודעה על ביטול צו כינוס ופשיטת רגל

מקום מגוריהם הרגיל :קהילת טרנובדג־רזיקוב.
.אזרחותם :פולנית.
התאריך הידוע האחרון שבו נראו הנעדרים בחיים:
.1939

השמות והכתובות של בגי המשפחה הקרובים ביותר:
חנה מישורי ,דנבר ,ארצות הברית; פייגה בינה רזניק,
פלורידה ,ארצות הברית  -שתיהן בנות של מרדכי בער
ורבקה ריבה שולדמן ,אחיות לאברהם שולדמן ,לחרש מנדל
שולדמן ,ליעקב שולדמן ולסימה שולרמן.

כל מי שיש לו יריעות על הנעדרים דלעיל ,מתבקש
בזה להמציאן לבית המשפט ,בן בכתב ובין בעל פה לפני
בית המשפט בתוך  30יום ,אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו,
וינמק את התנגדותו ,או ימסור לבית המשפט הצהרה
בשבועה שניתנה על ידיו ,שבה פורטו נימוקי ההתנגדות ,או
ימסור הורעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל,
שבה יפרט את טעמי ההתנגדות ,שאם לא בן יחליט בית
המשפט כטוב בעיניו.

פר3397/
שם החייב ,תיאורו ומענו :שלוש יהושע ,ת־ז
עצמאי ,רח׳ מצרה  ,9אשרור.
בית המשפט המחוזי :ירושלים ,ת״א  40/92ו.
תאריך מתן צו כינוס.8.9.1993 :
סיבת הביטול :ביטול עקב ניצול ،לרעה.
תאריך הביטול :כ־ו בחשון התשג״ט (.)15.11.1998

,5670781

הודעה על כוונה להבריז דיבידנד ראשון וסופי
פרn ,3089/״x 14/91

ישם החייב ,תיאורו ומענו :בהן שמואל ,ת״ז  2032603ו ,שרת.
רח׳ ניקרגואה  ,22/6ירושלים.
,25
שם הנאמן ומענו :דיסקין אלון ,דחי קרן היסוד
ירושלים.
סוג דיבידנד :רגיל.

ב״א באב התשנ״ט

(3

באוגוסט  999ז)

צפת צילה ,רשמת

שלמה אקסנהנדלר
סגן הכונס הרשמי

בקשה לפירוק עמותה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בחיפה
בבית המשפט המחוזי בירושלים

הודעות על כוונה להכריז דיבידנד ראשון
תיק אזרחי

124/99

בענין חוק העמותות ,התש״ם-ס

,198

ובענין פירוק עמותת נורית  -עמותה לשיכון עולים
וזכאים (עיר),
והמבקש :עו־ד בנימין למקין ,מנהל מחלקת פיקוח
ובקרה ,רשם העמותות.

נמסרת בזה הודעה ,כי הוגשה בקשה לבית המשפט
המחוזי בירושלים לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ,ובי
בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב ברין ביום
 14.9.1999בשעה .08.30
כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה
לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך ,רשאי

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

פח/ו ,345ת״א
שם החברה :בי.סי.אל בריטיש קונטיננטל שיפינג אג־נסיז
בע״מ  -בפירוק.
מסי החברה :ח״פ 2־125802־.51
המען :שרי בת גלים  5ו ,חיפה.
שם המפרק ומענו :לב יצחק ,רח׳ בלוך  ,42תל אביב.
סוג דיבידנד :רגיל.
197/92

פר04/ו ,9ת״א
שם החייב ,תיאורו ומענו :אטיאס מרדכי ,ת״ז  ,67681817רח׳
יוספטל  ,20קרית אתא.
שם הנאמן ומענו :עו״ד ארגוב שלמה ,ת״ד  ,33310חיפה.
סוג דיבידנד :רגיל.
47/94

5465

הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פר9542/
שם החייב ,תיאורו ומענו :טלמור אבישי ,ת״ז
מסגר ,דחי המייסדים  ,22קרית ביאליק.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .303/99
תאריך הגשת הבקשה :י״ז באייר התשניט (.)3.5.1999
תאריך מתן צו כינוס :ט ,באב התשנ״ט (.)22.7.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ח׳ בחשון התש־ס
( ,)18.10.1999בשעה  ,09.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,24.5.2000בשעה

,30531966

.09.30

פר9543/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :טלמור פנינה ,ת״ז
מסגר ,רח׳ המייסרים  ,22קרית ביאליק.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .304/99
תאריך הגשת הבקשה :י״ז באייר התשניט (.)3.5.1999
תאריך מתן צו כינוס :ט ,באב התשניט (.)22.7.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ח' בחשון התש״ס
( ,)18.10.1999בשעה  ,09.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,24.5.2000בשעה

,1941996

.09.00

.09.00

פר9547/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :דיאמנט בתיה ,ת־ז
רח׳ חניתה  ,40חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .316/99
תאריך הגשת הבקשה :י״ג באב התשנ״ט (.)26.7.1999
תאריך מתן צו כינוס :י״ט באב התשניט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ט־ז בחשון התש״ס
( ,)26.10.1999בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,12.4.2000בשעה
,50102201

.11.30

פר/
שם החייב ,תיאורו ומענו :עואד גאנם ,תיז  ,54803309בפר
יאסיף.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש־ר .305/99
תאריך הגשת הבקשה :ר באב התשנ״ט (.)19.7.1999
תאריך מתן צו כינוס :י־ט באב התשניט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ־ג בחשון התשיס
( X2.11.1999בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,17.5.2000בשעה
9550

פר9544/
שם החייב ,תיאורו ומענו :פרול אלקס ,ת־ז
עזר ,רח' העוגן  ,26עין הים ,חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש־ר .291/99
תאריך הגשת הבקשה :ביט בתמוז התשנ״ט (.)13.7.1999
תאריך מתן צו כינוס :ייד באב התשניט (.)27.7.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :חי בחשון התש׳ס
( ,)18.10.1999בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,3.5.2000בשעה

,59963959

כוח

.11.30

.11.30

פר/
שם החייב ,תיאורו ומענו :פוקס יהודה ,ת־ז  ,8302663נהג,
רה ,אביר מרק  ,22היפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש־ר .286/99
תאריך הגשת הבקשה :כ״ח בתמוז התשנ״ט (.)12.7.1999
תאריך מתן צו כינוס :י״ט באב התשניט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כיח בחשון התש־ס
( X7.11.1999בשעה  ,09.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,17.5.2000בשעה
9551

פר9545/
שם החייב ,תיאורו ומענו :ברוסה משה ,תיז
רח׳ הברושים * 5/קרית ביאליק.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פשיר .293/99
תאריך הגשת הבקשה :א׳ באב התשניט (.)14.7.1999
תאריך מתן צו כינוס :י־ט באב התשניט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ייח בחשון התשים
( ,)28.10.1999בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,33.2000בשעה

37472110

.10.30

פר9546/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :ברוסה צפורה ,תיז
רח׳ הברושים  ,5קרית ביאליק.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .292/99
תאריך הגשת הבקשה :א׳ באב התשניס ( 4.7.1999ו).
תאריך מתן צו כינוס :י־ט באב התשניס (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :י־ח בחשון התש־ס
( ,)28.10.1999בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו.הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,17.5.2000בשעה
,68379098

שביר,

.12.30

כיח באב התשניט

(10

באוגוסט

)1999

לבנה בר־עח
סגן הכונס הרשמי

5466

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פר9552/
שם החייב ,תיאורו ומענו :רונן ישראל ,ת־ז
רח־ אורן  ,19חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .270/99
תאריך הגשת הבקשה :ט״ז בתמוז התשנ״ט ()30.6.1999
תאריך מתן צו כינוס :י״ט באב התשנ״ט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ב״ח בחשון התשים
( ,)7.11.1999בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,3.5.2000בשעה
,6167472

מנהל,

.12.30

פר9553/
שם החייב ,תיאורו ומענו :דקל צבי אליעזר ,ת־ז
מתדלק ,דחי העצמאות  ,73בנימינה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .198/99
תאריך הגשת הבקשה :ט״ז באייר התשנ״ט (.)2.5.1999
תאריך מתן צו כינוס :י־ט באב התשנ״ט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :כ־ח בחשון התש־ס
( ,)7.11.1999בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,17.5.2000בשעה

,42896043

.10.00

9557/10

שם החייבת ,תיאורה ומענה :כרמלי וררינה ,ת״ז
רה ,תבור  ,10/2כרמיאל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .273/99
תאריך הגשת הבקשה :ט־ז בתמוז התשנ״ט (.)30.6.1999
תאריך מתן צו כינוס :י״ט באב התשנ״ט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ב ,בכסלו התש״ס
( ,)11.11.1999בשעה  ,09.30במשרד הכונס הרשמי ,דחי
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,17.5.2000בשעה

,25606775

.13.00

פר9558/
שם החייב ,תיאורו ומענו :דרור משה ,ת״ז
בלפור  ,49נהריה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש־ר .290/99
תאריך הגשת הבקשה :כ״ט בתמוז התשנ״ט (.)13.7.1999
תאריך מתן צו כינוס :י״ט באב התשנ״ט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ב ,בכסלו התש״ס
( ,)11.11.1999בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,רח־
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לריון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,17.5.2000בשעה
,10831014

.10.30

פר9559/
שם החייב ,תיאורו ומענו :כהן שחר ,ת״ז
רח׳ מיטב  ,48מושב מיטב.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .284/99
תאריך הגשת הבקשה :כ־ז בתמוז התשנ״ט (.)11.7.1999
תאריך מתן צו כינוס :י״ט באב התשנ׳ט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ב ,בכסלו התש־ס
( ,)11.11.1999בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,24.5.2000בשעה
,71432843

פר9555/
שם החייב ,תיאורו ומענו :רמראני מונזר ,ת־ז
חורי  ,45חיפה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .307/99
תאריך הגשת הבקשה :י-ג בתמוז התשנ״ט (.)27.6.1999
תאריך מתן צו כינוס :י-ט באב התשנ״ט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ל׳ בחשון התש־ס
( ,)9.11.1999בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או ימתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,17.5.2000בשעה

,58546797

דחי

.10.00

רח׳

חקלאי,

.10.30

פר9560/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :חדאד מגדלי[ ,ת־ז
מוכרת בחנות ,מעלות תרשיחא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .289/99
תאריך הגשת הבקשה :ביט בתמוז התשניט (.)13.7.1999
תאריך מתן צו כינוס :י ■ט באב התשנ׳ט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ד בכסלו התש־ס
( ,)16.11.1999בשעה  ,09.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,24.5.2000בשעה
,58537549

,
פר9556/
שם החייב ,תיאורו ומענו :פרקש אריה ,ת־ז
קראטה ,רח׳ ש־י עגנון  ,32נהריה.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש״ר .267/99
תאריך הגשת הבקשה :ט״ז בתמוז התשנ״ט (.)30.6.1999
תאריך מתן צו כינוס :י־ט באב התשנ״ט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ל ,בחשון התש״ס
( ,)9.11.1999בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,24.5.2000בשעה

,69194488

מדריך

.10.00

.11.30

כ״ח באב התשנ׳ט

(10

באוגוסט

)1999

לבנה בר־עה
סגן הכונס הרשמי

ילקוט הפרסומים

,4799

י*ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

5467

הודעות על מתן צווי כינוס ואסיפות ראשונות
פר9561/
שם החייב ,תיאורו ומענו :בוחבוט אליהו ,ת*ז
משאית ,רח׳ משגב  ,14/13כרמיאל.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,תיק פש׳ר .294/99
תאריך הגשת הבקשה :א' באב התשנ״ט (.)14.7.1999
תאריך מתן צו כינוס :י־ט באב התשנ־ט (.)1.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ד בכסלו התש״ס
( ,)16.11.1999בשעה  ,10.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בחיפה נקבע ליום  ,24.5.2000בשעה

,24627945

נהג

.12.00

פר9562/
שם החייב ,תיאורו ומענו :לוי יונה ,ת־ז
עין העמק  ,20עין העמק.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פש״ר .342/99
תאריך הגשת הבקשה :י״ג בתמוז התשנ״ט (.)27.6.1999
תאריך מתן צו כינוס :כ״ג באב התשנ״ט (.)5.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ד בכסלו התש״ס
( ,)16.11.1999בשעה  ,11.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בנצרת נקבע ליום  ,3.2.2000בשעה
,9491580

מובטל ,רח׳

הודעות על ביטול צווי כינוס
פר/
שם החייב ,תיאורו ומענו :קפלן אליהו ,ת״ז
יהודה  ,10קרית ביאליק.
בית המשפט המחוזי :היפה ,ת־א .1027/97
תאריך מתן צו כינוס.1.2.1998 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :ד בתמוז התשנ׳ט (.)21.6.1999
9317

,6917942

פר9319/
שם החייב ,תיאורו ומענו :דהן אלי ,ת״ז
סיני  ,15קרית אתא.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת־א .1029/97
תאריך מתן צו כינוס.1.2.1998 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :ד בתמוז התשנ״ט (.)21.6.1999

,68173665

פר9422/
שם החייב ,תיאורו ומענו :תשובה אליהו ,ת״ז
צה״ל  ,22קרית ים.
בית המשפט המחוזי :חיפה ,ת־א .310/98
תאריך מתן צו כינוס.15.11.1998 :
סיבת הביטול :ביטול צו כינוס.
תאריך הביטול :כ־ב בסיון התשנ״ו (.)9.6.1996

כ״ח באב התשנ״ט

(10

באוגוסט

רח׳

רח׳ מבצע

,54610159

רח,

)1999

.08.30

פר9563/
שם החייבת ,תיאורה ומענה :סיארה דוריס ,תה
מטפלת ,רח׳ מורן  ,42/2נצרת עילית.
בית המשפט המחוזי :נצרת ,תיק פש״ר .343/99
תאריך הגשת הבקשה :ד בתמוז התשנ״ט (.)21.6.1999
תאריך מתן צו כינוס :ב ,באב התשנ״ט (.)2.8.1999
היום והמקום לאסיפה ראשונה :ח ,בכסלו התש״ס
( ,)17.11.1999בשעה  ,09.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳
חסן שוקרי  ,2חיפה.
המועד לדיון בבקשת פשיטת הרגל ו/או מתן צו הפטר בבית
המשפט המחוזי בנצרת נקבע ליום  ,16.3.2000בשעה

לבנה בר־עוז
סגן הכונס הרשמי

,22133037

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

הודעה על רישום אגודות שיתופיות
להלן נתונים בענין האגורות:
()1

שם האגודה :ת.ר .פילבוקס  -אגודה שיתופית חקלאית
בע״מ.
מס ,האגודה0 :־003602־.57
המען :ד״נ חוף אשקלון ,מיקוד .79155
תאריך רישום.8.8.1999 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

()2

שם האגודה :מתיישבי הסוללים  -אגודה חקלאית
שיתופית בע־מ.
מס ,האגודה8 :־003603־.57
המען :קיבוץ הסוללים ,ד־נ נצרת עילית.
תאריך רישום.8.8.1999 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :אגודה חקלאית כללית.

()3

שם האגודה :מתיישבי הסוללים  -אגודה קהילתית
כפרית חקלאית שיתופית בע־מ.
מס ,האגודה8 :־003603־.57
המען :קיבוץ סוללים ,ד־נ נצרת עילית.
תאריך רישום.8.8.1999 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :ישוב קהילתי בפרי.

.08.30

הודעה בדכר מתן צו פירוק ומועד אסיפות נושים
ומשתתפים
פח ,3718/ת׳א 255/98
שם החברה :מעיינות מרקטזול
מס ,החברה :ח־פ 1־213564־.51
מען משרדה הרשום :רח׳ לוחמי הגטאות  ,4נהריה.
תאריך הגשת הבקשה.11.3.1999 :
תאריך מתן צו פירוק.2.8.1999 :
מועד אסיפת הנושים הראשונה ומקומה :ביום ,14.10.1999
בשעה  ,09.30במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן שוקרי ,2
חיפה ,טל׳ .8683222
מועד אסיפת המשתתפים הראשונה ומקומה :ביום
 ,14.10.1999בשעה  ,10.00במשרד הכונס הרשמי ,רח׳ חסן
שוקרי  ,2חיפה ,טל' .8683222
()1995

5468

בע־מ  -בפירוק.

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

()4

שם האגודה :מתיישבי חנתון  -אגודה קהילתית כפרית
חקלאית שיתופית בע־מ.
מסי האגודה6 :־003604־.57
המען :קיבוץ חנתון ,ד־נ המוביל ,מיקוד .17960
תאריך רישום.8.8.1999 :
סוג ראשי :חקלאות.
סוג משני :ישוב קהילתי כפרי.

כיו באב התשנ״ט

(10

באוגוסט

)1999

חברת ר ,א׳ יעקובסון יועצים בע״מ
(ח״פ

9־222885־)51

הודעה ברבר מינוי מפרק

ניתנת בזה הורעה כי באסיפה הכללית של בעלי
,28.7.1999
המניות של החברה הנ״ל שהתכנסה ביום
התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את הדירקטור איתן יעקבסון ,ת״ז  ,002110880מרח׳ קרני ווב,
תל אביב ,למפרק החברה.

אורי זליגמן
רשם האגודות השיתופיות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים

ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

מרכז התפוצות  -מלון המרבז בע״מ
(ח״פ

8־046246־)51

הודעה על פירוק החברה מרצון
ניתנת בזה הודעה כי באסיפה כללית שלא מן המנין
של החברה הנ״ל ,שנועדה ונתכנסה בהלכה ביום ,4.8.1999
נתקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון ולמנות
את הרב מנחם פרוש למפרק החברה.

בל נושה שיש לו תביעות נגר החברה הנ״ל יגיש את
תביעותיו בצירוף הוכחותיהן בתוך  21ימים מיום פרסום
הורעה זו לבא כוח החברה הנ״ל ,עו״ד דורון תמיר ,ברחי
הלל  ,31ירושלים.
נושה או ארם אחר אשר לא יגיש את תביעותיו באמור
בתוך המועד הנ״ל  -לא ייענה.

דורון תמיר ,עו״ד
בא כוח החברה

סודות הקוסמטיקה בע״מ
(ח״פ

איתן יעקבסון ,מפרק

ריג׳נט מותגים בע״מ
(ח״פ

1־087283־)51

(בפירוק מרצון)
ניתנת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חרש] ,התשמ״ג ,1983-שאסיפה כללית
אחרונה של חברי החברה הנ״ל ,תתכנס ביום ,14.10.1999
בשעה  ,10.00במשרדו של בא כוח החברה ,עוה״ד דניאל
בלנקלרר ,ברחי האומנים  ,7תל אביב ,לשם הגשת רו״ח סופי
של המפרק ,המראה כיצר התנהל פירוק העסקים ומה נעשה
בנכסי החברה ,וברי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק
ולהחליט ביצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל
המפרק.

דניאל בלנקלרר ,מפרק

חברת בית מספר

275

בסביון בע״מ

(בפירוק מרצון)
הורעה על אסיפה סופית

ניתנת בזה הורעה ,שהאסיפה הכללית האחרונה של
החברה הנ״ל תתכנס ביום  ,7.10.1999בשעה  ,16.00ברחי
המועדון  ,7סביון ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק,
המראה כיצד התנהל פירוק העסקים ומה נעשה בנכסי
החברה ,ובדי לשמוע ביאורים נוספים מאת המפרק ולהחליט
כיצר לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.

4־122015־)51

שמואל בלוף ,מפרק

(בפירוק מרצון)
הודעה על אסיפה כללית סופית

שמואל טל בע״מ

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  338לפקודת
החברות [נוסח חרש] ,התשמ־ג983-ו ,בי אסיפה כללית
אחרונה של בעלי המניות בחברה תתכנס ביום  3באוקטובר
 ,1999בשעה  ,10.00במשרד עוה״ד זיסמן אחרוני גייר ,ברחי
הירקון 52א ,תל אביב ,לשם הגשת דו־ח סופי של המפרק
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה.

ארז אחרוני ,עהר ,מפרק

(ח״פ

2־069976־)51

הודעה על אסיפה סופית

ניתנת בזה הודעה שאסיפה כללית אחרונה של חברי
החברה הנ״ל תתכנס ביום .11.1999ו ,בשעה  ,17.00ברחי
קוממיות  ,27תל אביב ,לשם הגשת דו״ח סופי של המפרק
המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה
וכרי לשמוע ביאורים נוספים מאח המפרק ולהחליט כיצד
לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ושל המפרק.
שמואל טל ,מפרק

ילקוט הפרסומים

,4799

י״ז באלול התשנ״ט,

29.8.1999

5469

כרמל פלסט חיבה בע״מ

הודעה מאת מערבת רשומות
דמי התימה למינוי שנתי

(בפירוק מרצון)

להלן טבלה המכילה פירוט הרשומות לפי מדורים
ומחירם בשקלים הרשים:

(ח״פ

5־041797־)51

הזמנה להשתתפות כאסיפה כללית
ניתנת בזה הורעה כי אסיפה כללית של החברה הנ״ל
שתתכנס ביום  ,3.10.1999בשעה  ,12.00במשרד בלום ושות׳,
רו״ח ,מרח׳ המסילה  ,17נשר.

מדור

מחיר
בשקלים חדשים

הפירוט

א,

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
שיעורי מק״ח ,חיקוקי שלטון
מקומי ,הצעות חוק ,ילקוט
הפרסומים

ב,

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
הצעות חוק ,ילקוט הפרסומים

1,276

ג,

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
ילקוט הפרסומים ,שיעורי מק״ח

1,108

ד,

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
חיקוקי שלטון מקומי ,ילקוט
הפרסומים

1,219

ה,

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
ילקוט הפרסומים ,שיעורי מק־ח,
חיקוקי שלטון מקומי

1,345

ר

קובץ התקנות ,ספר החוקים,
ילקוט הפרסומים

1,024

ד

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
שיעורי מק״ח

808

ח׳

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
חיקוקי שלטון מקומי

749

הורעה ברבר מינוי מנהל עזבון

ט,

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
חיקוקי שלטון מקומי ,שיעורי מק״ח

806

ניתנת בזה הודעה ,בהתאם לתקנות (33א) ו־7ו לתקנות
הירושה ,בי בבית המשפט לעניני משפחה למחוזות תל
אביב והמרכז (ת״ע  )8190/99הוגשה בקשה למנות את
עוה״ד אירית קורס למנהלת של עזבון המנוח קוריש שלמה,
ת״ז  ,001885441שנפטר ביום  30.4.1999בכפר סבא.

י,

ספר החוקים ,קובץ התקנות

536

338

על סדר היום :הגשת דו״ח סופי של המפרק לפי סעיף
לפקודה.
בדיל ישראל ,מפרק

עזבון המנוחה חגה מנהיים
הורעה בדבר מינוי מנהל עזבון
ניתנת בזה הורעה ,בהתאם לסעיף  33לתקנות הירושה,
התשנ״ח998-ו ,כי בבית משפט לעניני משפחה למחוזות תל
אביב והמרכז (ת־ע  )8750/99הוגשה בקשה על ידי עירית
יוריסטה ופרופ׳ אברהם פרידמן למינוי מנהלים לעזבון
המנוחה חנה מנהיים ,ת״ז  ,07072069שנפטרה ביום
.4.7.1999

כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
לבית המשפט הנ״ל בתוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום
הורעה זו.
עירית יוריסטה־מנהיים ,עו״ר

עזבון המנוח קודיש שלמה

1,430

י "א

חיקוקי שלטון מקומי

637

י״ב

קובץ תקנות שיעורי מכס

406

י״ג

ילקוט הפרסומים

536

כל מעוניין רשאי להגיש התנגדות מנומקת לבקשה
לבית המשפט הנ״ל בתוך ארבעה עשר ימים מיום פרסום
הורעה זו.

י׳־ד

הצעות חוק ,ספר החוקים

493

ט״ו

ספר החוקים

406

ט״ז

הצעות חוק

406

אבי נאמן ,עו־ר

י״ז

חוקי תקציב והצעות חוקי תקציב

208

י״ח

יומן הפטנטים

1,071

עזבון המנוחה גבאי פרחה

י״ט

יומן סימני מסחר

291

הורעה על בקשה למינוי מנהל עזבון

כ,

כתבי אמנה

370

כ،א

ספר החוקים ,קובץ התקנות,
הצעות חוק

874
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