
 9002-תקנות התכנון והבניה )תכנית איחוד וחלוקה(, תשס"ט

 
 

 854-1380400תכנית מס'  - )ב( 01הודעה לפי סעיף 
 01זמר מתחם  שם התכנית:

 )ב( בתכנית שבנדון. 201, החליטה הוועדה המחוזית  על עריכת שינויים לפי סעיף 9007092ביום 
 

)ב( לתקנות  20וללת איחוד וחלוקה,  מפורסמת בזאת הודעה לפי סעיף הואיל ולא אותרו כל בעלי הקרקע בשטח התכנית, הכ
 - 20זמר מתחם  854-0790400כנית ותבהודעה לכל בעלי חלקות  9002 –תכנית איחוד וחלוקה התשס"ט  –התכנון והבניה 

 ולבעלי הקרקע הבאים:תכנית איחוד וחלוקה 
 

 חלק בבעלות שטח חלקה גוש ת.ז. שם ושם משפחה

עלי חוסין אברהים 
 אל מובאשיר

9250175 4159 27 92,281 8500092281 

אבראהים אבו יאסין 
 צקר

092507745 4159 97 15,020 70800951000 

רחיבה אברהים 
 עבד אר רחמן

 2747018000 15,020 97 4159 ללא ת.ז

עבדול קאדר 
אברהים עלי 

 אמבאשר

9250450 4159 27 92,281 2092281 

מרים עבד אר רחמן 
 יל אבו ליבדה חל

 בשלמות 5,182 7 4157 ללא ת.ז.

מרים עבד אר רחמן 
 חליל אבו ליבדה 

 בשלמות 2,008 0 4157 ללא ת.ז

מוצטפה 
 עבדאלקאדר אלקב

09250421 4159 27 92,281 522092281 

חרזאללה עהד 
 אלקאדר פאטמה

092501428 4159 91 28,559 50285590 

 9895028559 28,559 91 4159 ללא ת.ז  חדה קאסים אחמד

אחמד סעיד עלי 
 יאסין

5599200 4159 97 15,020 70800588000 

 70800588000 15,020 97 4159 9250280 ח'אלד עלי יאסין

אבראהים אבו יאסין 
 עבדאלפתאח

092502088 4159 97 15,020 70800951000 

 0199228001594000000 15,020 97 4159 9250282 שריפה עלי יאסין

 095402400401001800 15,020 97 4159 092502508 אבו יאסין חוסניה

 9789805177870220770484000000 15,020 97 4159 09250525 בדראן מוזיאן
 -ו

978980517787070487909000000 

 209 05,480 4 4159 092502517 אבו סארה סאלחה

 275029200 80,220 9 4157 55727058 אלפארס פואד

מוחמד ג'מאל 
 חרבט

5572722 4157 9 80,220 2800004722 

 275029200 80,220 9 4157 05084404 חרבת נאבת 

 275029200 80,220 9 4157 92815922 חרבט מחמוד

 

 8עליך לשלוח הודעה על פי טופס , 9002-לתקנות התכנון והבניה )תכנית איחוד וחלוקה(, התשס"ט (ג) 20בהתאם לסעיף 

ימים ממועד פרסום הודעה זו. אם לא תתקבל הודעתך  00( לתקנות הנ"ל, בחזרה למוסד התכנון, תוך ג) 20תקנה כמפורט ב
 במועד, יראו זאת כאילו אינך מסכים לתכנית.

 
המעוניין להתנגד לתכנית יגיש את  .2215-לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 200ין לראות בהודעה זו התנגדות לתכנית לפי סעיף א

 א' לחוק האמור. 200-200אם להוראות סעיפים התנגדותו בהת
 
 
 
 

 גיא קפלן
 הועדה המחוזית לתכנון ולבניהיו"ר מ"מ 

 מחוז מרכז
20-  (910AD )  8005050471 

 
 
 
 
 

 



 
 
 


