
 اإلدارة المدنيّة في منطقة يهودا والسامرة
 مجلس التنظيم العالي

 اللجنة الثانوية لالستيطان

  255/ إشعار حول إيداع مخطط تفصيلي رقم  ب
 تغييراً للمخطط التفصيلي رقم: 

 

 رقم المخطط نوع العالقة
 R/ 1 تغيير
 255/أ تغيير
 255/أ/5 تغيير

 
 .صنع الجابري  الواقعة على أراضي قرية :

 
 موقع المخطط: سنسينه. 

 :أهداف المخطط
ب, الى مناطق مباني ومؤسسات للجمهور,  -سياحة, مناطق مفتوحة وطرق الى: مناطق سكنية أ و تغيير استعمال مناطق زراعية, . أ

الى مناطق تجارة ومباني ومؤسسات للجمهور, الى مقبرة, الى منطقة عامة مفتوحة للمعدات الهندسية, الى متنزه عام, الى مناطق 
 مفتوحة وطرق. 

 ر..تحديد االستخدامات المسموحة في استعماالت األ . ب
 تحديد شبكة الطريق على أنواعها واجناسها. . ت
 تحديد الحقوق, تعليمات وقيود بناء في مجال المخطط.  . ث
 تحديد تعليمات للبناء والتخطيط المعماري.  . ج
 تحديد شبكة الطريق على أنواعها واجناسها. . ح
 تحديد شروط, مراحل تنفيذ ومراحل تطوير تُلزم منفذي المخطط.  . خ
 رخص بناء ورخص للسكن. تحديد تعليمات الستخراج . د

, تعلن بهذا اللجنة الثانوية لالستيطان عن إيداع الخطة 6711من سنة  97من قانون تنظيم المدن, القرى والمباني رقم / 52/ 52وفقاً للبند 
 . 255/أ/5رقم والمخطط التفصيلي  255وللمخطط , المخطط التفصيلي رقم أ/ R -6تغييراً للخطة المفّصلة رقم   255المفّصلة رقم ب/ 

المخطط موجود في مكاتب دائرة التخطيط المركزية في بيت ايل و/أو مكاتب مهندس اللجنة الخاصة للتخطيط والبناء في هار حفرون, 
 . 9919159-25: هاتف    المنطقة الصناعية ميتاريم 

 .12:22 - 12:22بين الساعات  يستطيع كل شخص معاينتها بدون دفع أي مقابل في أيام االثنين, الثالثاء والخميس ما
 هذا النص هو النص الملزم للمخطط . 

 ,)www.iplan.gov.il)باإلضافة, وفي حال تم نشر نسخة من المخطط أيضاً على موقع االنترنت التابع إلدارة التخطيط في إسرائيل 
 وال يمكن لنشر هذه النسخة أن يؤثر على تعداد األيام لغر. تقديم االعتراضات . في حين ال يدور الحديث حول نسخة ًملزمة

 
ً في موقع االنترنت التابع لإلدارة المدنيّة في يهودا والسامرة   باإلضافة, وفي حال تم نشر صيغة عن اإلعالن عن النشر أيضا

http://gov.digitalst.co.il  . 

 .يحق لكل من يرى له مصلحة في الخطة ويرى نفسه متضرًرا منها تقديم اعتراضه المدعوم باالسباب 
 يجب تقديم هذا االعترا. كتابيًا مع جميع المستندات الداعمة لالعترا. ، بما في ذلك خريطة

لكات التي يملكها المعتر. وأيًضا إثبات صلة المعتر. بالمخطط. في المناطق أو مستندات أخرى التي تجعل من الممكن تحديد موقع الممت
غير الخاضعة للتنظيم ، لن يتم أخذ استمارات تسجيل مكاتب ضريبة الملكية في عين االعتبار دون إرفاق خريطة طبوغرافية ظرفية أعدها 

خذ اعترا. غير مدعوم باالسباب في االعتبار بدون اثبات صلة مساح معتمد تصف العقار ، مكانه, مساحته وما الى ذلك وكذلك لن يتم أ
يجب أيًضا إرفاق تصريح خطي ، مصادق عليه من قبل محام والذي يصادق على الحقائق التي يستند عليها . المعتر. للمخطط المودع 

عتر. تحديد عنوانه الخاص ورقم هاتفه يحق للمعتر. أن يًفّصل مقترحاته لتغيير المخطط إذا رغب في ذلك . يجب على الم .االعترا. 
أو أيضاً تقديم االعترا. الى اللجنة اإلقليمية على البريد االلكتروني  61 .يجب إرسال االعترا. إلى مكتب التخطيط في بيت إيل ، ص.ب.

   planningyosh@iplan.gov.il . ريخ نشر هذا خالل شهرين من تاهار حفرون أو إلى مكتب مهندس اللجنة الخاصة للتخطيط
 االعالن في الصحيفة .

 المهندسة نتاليا أبربوخ
 رئيسة اللجنة الثانوية لالستيطان

 منطقة يهودا والسامرة
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