
 
 

  دعوة
 ام الفحم  والعراٌش فً بموضوع مخطط عٌن جرارللقاء عام 

   1011 تامال/ تحضٌر بمرحلة طةٌخر 

 

 جرار عٌن السكنٌة حٌاءلأل تفصٌلً لمخططبادروا  وادي عاره والبناء للتخطٌط المحلٌة واللجنة الفحم ام بلدٌة

 .ותמ"ל(, وذلك بمسار تخطٌطً خاص وسرٌع ضمن لجنة التخطٌط لمناطق سكنٌة ذات افضلٌة )والعراٌش

في  الهندسة بقسممتوفر  الجوي . التصويرالمشمولة والقسائم االحواض, منطقة التخطيط حدود يعرض الجوي المرفق لهذه الدعوة التصوير

 .للبلدية ينالتابع بوك الفيس ةحوبصف االنترنت موقعفي بلدية ام الفحم وتم نشره 

 

البدء  تخص معلومات على للحصول عام جماهٌري للقاء والعراٌش جرار عٌن ً وسكان احٌاءضااألر أصحاب ندعو

  بتحضٌر مخطط تفصٌلً 

 

    2012/10/1 الموافق االحد وذلك ٌوم

  ا  مساء التاسعة حتى السادسة الساعة بٌن

  الغزاالت حً- التربوي الجماهٌري المركز فً

 

سة الوضع اهم نتائج درامراحل العمل ضمن المسار التخطيطي السريع وسيعرض طاقم التخطيط سيشرح في هذا اللقاء 

 . سيفتح المجال امام المشاركين لطرح األسئلة والمواضيع الهامة امام الحضور.القائم بمنطقة المخطط

  

ٌطلب من كل أصحاب األراضً المسجلة فً القسائم الموجودة ضمن حدود منطقة التخطٌط و/او الورثة غٌر المسجلٌن 

و/او اللذٌن ٌملكون عقد شراء )ٌشمل: وثائق اثبات ملكٌة, وثائق بٌع وشراء , اتفاقات تبادل, وتخطٌطات تقسٌم 

راضً فً المخطط( ان ٌحضرها الى مكتب مهندس البلدٌة األرض والتً من الممكن ان تؤثر على توزٌع استعماالت األ

 . 2012/10/11وذلك لموعد أقصاه 

 

 حضوركم هام وضروري

                                                                                     

 باحترام                                                                                                             

  الفحم ام ةبلدٌ 



 
 

 

 

 

  التخطٌط ٌشمل االحواض والقسائم: تصوٌر جوي لمنطقة

 

 قائمة االحواض والقسائم ضمن منطقة التخطٌط:

/ מספר גוש 

  الحوض رقم

/ סוג גוש

الحوض نوع  

/מספרי חלקות בשלמותן  

بالكامل القسائم ارقام    

/ מספרי חלקות בחלקן

  الجزئٌة  القسائم ارقام

17131 
/ מוסדר

  تسوية فيه
- 17 ,11 ,11  

73112 
/ מוסדר

تسوية فيه  
14 ,15 ,71  1 ,7 ,2 ,3 ,11  

73113 
/ מוסדר

تسوية فيه  

5 ,13 ,14 ,15 ,71 ,77 ,71 ,71 ,71 ,72 ,73 ,

75 ,11 ,11  

1 ,2 ,3 ,4 ,13 ,11 ,12 ,73 ,

74 ,13 ,17 ,11 ,12 ,14 ,15 ,

13 ,13 ,14 ,13  

73114 
/ מוסדר

  تسوية فيه
1 ,7 ,1 ,1 ,1 ,2 ,3 ,5 ,13 ,17 ,11 ,77  12 

73111 
/ מוסדר

تسوية فيه  

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,11 ,17 ,11 ,11 ,11 ,12 ,13 ,

77 ,71 ,71 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,13 ,11 ,

17 ,11 ,11 ,11 ,17 ,11 ,11 ,11 ,12 ,13 ,

14 ,15 ,13 ,11 ,17 ,11 ,11 ,27  

7 ,1 ,1 ,13 ,14 ,15 ,73 ,71 ,

12 ,13 ,14 ,15 ,13 ,11 ,11 ,

12 ,13 ,15 ,23 ,21  

73111 
/ מוסדר

تسوية فيه  

1 ,7 ,1 ,1 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,13 ,11 ,17 ,11 ,

71 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,13 ,11 ,17 ,11 ,

11 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,13 ,11 ,17 ,11 ,

11 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,13 ,11 ,17 ,11 ,

11 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,23 ,21 ,32 ,33 ,

11 ,11 ,12 ,14 ,15 ,73 ,71 ,

71 ,27 ,21 ,21 ,22 ,23 ,31 ,

31 ,43 ,47  



 
 

34 ,35 ,41  

73112 
/ מוסדר

تسوية فيه  

7 ,1 ,1 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,13 ,11 ,17 ,11 ,11 ,

12 ,13 ,14 ,15 ,73 ,71 ,77 ,71 ,71 ,71 ,

72 ,73 ,74 ,13 ,11 ,17 ,11 ,11 ,11 ,12 ,

13 ,14 ,15 ,13 ,11 ,17 ,11 ,11 ,11 ,12 ,

13 ,14 ,15 ,13 ,11 ,17 ,11 ,11 ,11 ,12 ,

13 ,14 ,15 ,23 ,21 ,27 ,21 ,21 ,21 ,22 ,

23 ,24 ,25 ,33 ,31 ,37 ,31 ,31 ,31 ,32 ,

33 ,34 ,35  

1 ,11 ,75  

73113 
/ מוסדר

تسوية فيه  

14 ,15 ,73 ,71 ,77 ,71 ,71 ,72 ,74 ,11 ,

11 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,13 ,11 ,11 ,11 ,

11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,13 ,11 ,17, 11 ,11 ,

11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,23 ,21 ,21 ,22 ,25 ,

37 ,31  

13 ,71 ,73 ,75 ,11 ,17 ,17 ,

27 ,21 ,21 ,23 ,31 ,31  

73114 
/ מוסדר

تسوية فيه  
17 ,12 ,13 ,14 ,15  

11 ,11 ,11 ,11 ,13 ,17 ,11 ,

11 

73132 
/ מוסדר

تسوية فيه  
- 14 

73133 
/ מוסדר

تسوية فيه  

1 ,7 ,1 ,1 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,13 ,11 ,14 ,

33 ,31 ,37 ,31  

2 ,71 ,17 ,11 ,11 ,15 ,24 ,

25 ,31 ,31  

73134 
/ מוסדר

تسوية فيه  
13 ,11 ,17 ,11 ,11 ,12 ,11  71 ,72 ,15 ,11 ,13 ,13 ,12  

73113 
/ מוסדר

تسوية فيه  

1 ,7 ,1 ,1 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,13 ,11 ,17 ,11 ,

11 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,73 ,71 ,77 ,73 ,

74 ,75 ,13 ,11 ,17 ,11 ,11 ,12 ,13 ,14 ,

15 ,13 ,11 ,17 ,11 ,11 ,24 ,25 ,33 ,31 ,

37 ,31 ,31 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,43 ,47 ,

41 ,41 ,43 ,45 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,133 ,

131 ,137 ,131 ,131 ,131 ,132 ,112 ,113  

71 ,71 ,72 ,11 ,11 ,12 ,21 ,

22 ,23 ,41 ,41 ,42 ,44 ,53 ,

51 ,57 ,51 ,51 ,133 ,134 ,

135 ,113 ,111 ,117 ,111 ,

111 

73171 
/ מוסדר

تسوية فيه  
17 

71 ,73 ,11 ,17 ,11 ,11 ,11 ,

11 ,11  

73117 
/ מוסדר

تسوية فيه  
773 ,771 ,771 ,771  151 ,154 ,731 ,777  

73111 
/ מוסדר

تسوية فيه  
- 1 ,7 ,77  

  

 


