
 

 

    

 

 2012נובמבר  22   
 כ"ח חשון תש"פ 

 
 

 :לכבוד

 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    3401הנדון: 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//22/0התוכנית פורסמה להפקדה ביום 

 תתקיים שמיעת ההתנגדויות.  12/10/9191' הביום 

 –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.

 .משרדי מינהל התכנון -הדיוןמקום 

 .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.

רשאים להיות  להשמיע התנגדותם(כאלו שלא זומנו )גם הדיונים פתוחים לציבור. מתנגדים ומשיבים 
לכל מתנגד ועשויה  ינת היא הערכה בלבד לתחילת הדיוןמסגרת מגבלת המקום. השעה המצו נוכחים בדיון

 להשתנות עפ"י משך הדיון.

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

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

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

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

 .אלא אם כן יודיע הנמען אחרת"

 בכבוד רב,  
 חן עמידור, עו''ד  

 חוקר התכנית
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 :סדר היום

 12/10/9191' היום 

 שעת שימוע מוזמן מס'

 בעלי הזכויות הבאים: 0
 

 עראבי מחמוד ועאסלה אחלאס
 האני מוסטפא כנאענה

 בכריה אשרף
 יוסף ח'טיב

 עאסלה זאהר
 סעדי יוסרה

 עאסלה סעיד 
 מוחמד בדארנה, מחמוד ומוסטפא

 בשיר חלו
 דראושה יוסף 

 

 

 

12:11-01:11 

 בעלי הזכויות הבאים: 9
 

 סאלח בדארנה
 עלי ח'ליל מוחמד 

 מוחמד עלי, חאתם, מחמוד ונוספים 
 שמשום סמיחה

 אחמד פדל 
 עבדאללה עלי

  חליל סאלח חוטבא ואחרים
 נזיה חוטבא

 מוסטפא עבד אל כרים

 

 

01:11-00:11 

 

  בעלי הזכויות הבאים: 4

 נאסר אחמד וחיר אחמד נאסר 
 סעיד יוסף קראקרה ונוספים

 פתחי זנבועה
 אחמד עבר אלראוף ונוספים 

 פתחי חוסין 
 קראקרה מחמוד ונוספים 

 חורי חנא
 והיב כנאענה אחמד ונוספים

 
 

 

 

00:11-09:11 

  בעלי הזכויות הבאים: 3

 נאהד ח'טיב 
 מוסעב יוסף אחמד 

 ופאטמה מוסטפא וסעיד אחמד ג'מילה 
 ג'מילה מוסטפא 
 אמינה נעאמנה 

 עולואן נג'אר 
 משפחת כנאענה 

 משפחת מוסא 
 משפחת ח'טיב

 

09:11-04:11 
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 חטיב וסים ועוד
  

 04:11-04:41 הפסקה 

5 

 

 

 בעלי הזכויות הבאים:

 איימן עומר עפוני 
 פואד בדארנה 

 עאטף חוסין 
 , סעדו חטיב וכן מחמוד ונסרין ואכד עומר עאסלה

 מוסלח כנאענה 
 סלים איבראהים כנעאנה ונוספים

 סעיד סלימאן נעאנמה נוספים
 שריף כנאענה 

 עאטף חוסין
 תופיק יוסף אחמד 

 

 

04:41-03:41 

 

  בעלי הזכויות הבאים: 6

 חסן פאוזי 
 באסם פאוזי

 סאמי נעאמנה 
 עואד פאדי ראגב ואליאס 

 ועוד חאלד  קראקרה
 נאדיא נסאר 

 המנוח בדארנה תאבת יורשי
 סלימאן נעאמנה 

 נעאמנה  יוסף
 מוחמד קראקרה ועוד 

03:41-05:41 

 


