
 

 

    

 

 2012אוקטובר  31   
 ב' חשון תש"פ 

 
 9לכבוד

 מתנגדים על פי סדר הדיון ולוח הזמנים המצורף

 התוכנית, יזם לב הגליל - ועדה מקומית לתכנון ובניה

 עורכי התכנית - עבד אלרחמאן יאסין

 הפרויקטמנהל 

 צוות הותמ"ל

 

 שלום רב,

 מתחם צפוני–עראבה    3201הנדון9 זימון לדיון לשמיעת התנגדויות לתוכנית תמ"ל/ 

 2012//03/0הוועדה הארצית למתחמים מועדפים לדיור דנה בתוכנית בישיבה אשר התקיימה ביום 
 והחליטה על הפקדת התוכנית. 

 .2012//21/0התוכנית פורסמה להפקדה ביום 

תתקיים שמיעת ההתנגדויות. הנכם מוזמנים להשמיע את התנגדותכם, עפ"י סדר  03/00/1108ה' ביום 
 היום המצורף.

 .משרדי מינהל התכנון -מקום הדיון

 .2קומה   Cגבעת שאול, ירושלים בית השנהב כניסה  12רחוב בית הדפוס  -כתובת

המתנגד רשאי לצרף יועצים ובעלי מקצוע. יש לזכור שמצגות אינן מוקלטות ולכן אין להן ביטוי בתמליל 
 הדיון.

הדיונים פתוחים לציבור. מתנגדים ומשיבים רשאים להיות נוכחים בדיון במסגרת מגבלת המקום. השעה 
 ינת היא הערכה בלבד לתחילת הדיון לכל מתנגד ועשויה להשתנות עפ"י משך הדיון.המצו

 .shifiso@iplan.gov.ilלשאלות ובירורים ניתן לפנות בדוא"ל 

 דוא"ל, מספרי טלפון וטלפון נייד. –יש לצרף לבקשה פרטי התקשרות 

 –עפ"י תקנות התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות לתוכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, התשמ"ט 
, אין חובה להופיע בפני החוקר. במידה ולא תהיה הופעה בפניו, החוקר יתייחס לנאמר בהתנגדות 1292

 שנשלחה בכתב.

במקרה שהוגשו התנגדויות זהות ולם. על ידי מספר אנשים, הזמנה זו מיועדת לכ הוגשההתנגדות האם 
במהותן, רשאי חוקר לשמוע רק מספר מתנגדים מבין מגישי ההתנגדויות אם לדעתו מייצגים אותם 
מתנגדים עניין או מקום זהים. כמו כן, רשאי החוקר להחליט כי יימנע משמיעת התנגדות שיש בה חזרה על 

 התנגדות ששמע קודם לכן. 
"כל הודעה או החלטה בעניין  לאחרונה אושר נוהל הודעות והחלטות בדרך מקוונת. בהתאם לנהל זה:

הנדון, לרבות אלה הנדרשות למשלוח בדואר רשום, תישלח לכתובת האלקטרונית המופיעה בתכתובת זו, 

 ."אלא אם כן יודיע הנמען אחרת

 בכבוד רב,  
 חן עמידור, עו''ד  

 חוקר התכנית
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 9סדר היום

 03/00/1108ה' יום 

 שעת שימוע מוזמן מס'

 18911-18904 כניתע"י עורך התהצגת התכנית  

  ועדה מקומית לב הגליל 0

  עיריית סחנין 1

 

18904-00921 

  מועצה מקומית דיר חנא 2

 מועצה אזורית משגב  3

 רשות הטבע והגנים 4

 חברת החשמל לישראל 5

 בחלקות הבאות9בעלי הזכויות  6

 1-53חלקות  08131גוש 
 41-58חלקות  08141גוש 
 5-015חלקות  08155גוש 
 58חלקה  08157גוש 
 61חלקה  08161גוש 
 5-42חלקות  08181גוש 

 

 

00921-03911 

 03911-03921 הפסקה 

 בחלקות הבאות9בעלי הזכויות  7
 

 43-64 חלקות  08181גוש 
 00-016חלקות  08182גוש 
 6-21חלקות  08183גוש 
 17-25חלקות  08184גוש 
 27חלקה  08214גוש 
 07-020חלקות  08212גוש 

 

 

03921-06921 

 בחלקות הבאות9בעלי הזכויות  8
 

 021-025חלקות  08212גוש 
 004חלקה  08213 גוש
 6חלקה  08263גוש 
 06,07חלקות  08267גוש 
 7,22חלקות  08311גוש 

 7-44חלקות  08310גוש 
 1-21חלקות  08311גוש 
 3חלקה  08314גוש 
 11חלקה  08316גוש 
 5-26חלקות  08317גוש 
 7חלקה  08301גוש 
 0-52חלקות  08303גוש 
 50חלקה  08311גוש 
 26חלקה  08312גוש 
 20-55חלקות  08317גוש 
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