قانون التنظيم والبناء لعام 1965
اعالن البدأ بمناقشات المعارضة  /االعتراضات
برنامج تمام  2تغيير رقم  – 9برنامج المخطط اللوائي قضاء منطقة الشمال

يعلن بهذا البالغ عن فتج باب المناقشة العلنية لمعارضي مشروع تمام  9/2مشروع المخطط اللوائي قضاء
الشمال.

مبادئ البرنامج:
 .1تحديد استراتيجية موسّعة لتطوير اقتصادي واجتماعي.
 .2خلق الظروف المناسبة النماء المرافق الحياتية للسكان مع االهتمام بشكل خاص المختلفة بين
السكان.
 .3الوعد بالموازنة بالتقسيم السكاني بين الموارد الطبيعية وكيفية استعمالها.
 .4المحافظة التاّمة على االراضي الزراعية والمناظر وذلك من اّجل سالمة االراضي بصفة عامة
واالراضي الزراعية المهيئة بشكل خاص.
 .5خلق ظروف مالئمة الضافة سكانية  /جذب سكاني قديم واستيعاب مهاجرين وابناء المنطقة.
 .6تحديد اوامر بخصوص اراض خصصت لها اهداف وذلك مع المحافظة على وطنية المنطقة ،قيمة
الطبيعة ومناظرها.
 .7تحديد شروط واوامر خاصة بالبرامج الهندسية والبنية التحتية.
صلة.
 .8تحديد توصيات لتحرير  /اعداد برامج – تخطيط محلية ومشاريع مف ّ
 .9تحديد اوامر للمتابعة  ,للتوجيه والمراقبة بعد تمام المشروع .

موضوع البرنامج:
هذا البرنامج سينطبق على منطقة لواء الشمال ما عدا هضبة الجوالن – بخط ازرق عريض على الشريحة.

االستماع الى المعارضات:
لوجود الكثير من المعارضات تم تقديم المعارضين الى  17يوم نقاش وذلك حسب مناطق التخطيط المحلية
 ,كل صاحب اعتراض يتم دعوته بصورة شخصية و منفرد بواسطة كتاب رسمي يتم فيه تحديد الموعد
الرسمي لالستماع اليه .
يتم ارسال البالغ الى المعترض شخصيا او الى من ينوب عنه  /وكيل.

تمام  – 9/2مشروع مخطط لوائي لقضاء الشمال

الحاالت التي يتواجد فيها عدد كبير من المعترضين والذين يمثلون مواضيع متشابهه الماكن متشابهة سيتم
دعوتهم الموعد ويتم االستماع لعدد منهم فقط.

لن يتم االستماعه العتراضات معاده تم سماعها من قبل.

القائمة المسجّلة للمعترضين لمواعيد مختلفة متواجدة في مكاتب اللجنة اللوائية للشمال – وزارة الداخلية ,
كريات – الناصرة عليت .

عليه االستماع للمعارضين للمشروع ستتم ايام الخميس ابتداءا من الساعة التاسعة صباجا جسب الجدول
االتي- :

تاريخ

مناطق المخطط

مكان المناظرة

26/12/2002

ّ
ومنظمات عموميين محليين
مجموعات
المهتمين باللواء بصورة عامة.

قاعة االجتماعات للجنة اللوائية
للتخطيط والبناء قضاء الشمال.

2/1/2003

مجموعات ّ
منظمات محلية المهتمين باللواء
بصورة عامة بما في ذلك مدن :طبريا –
كرمئيل – مجدال هعيمق ،الناصرة ،الناصرة
عليت ،كريات شمونة .

قاعة االجتماعات للجنة اللوائية
للتخطيط والبناء قضاء الشمال.

تاريخ

مناطق المخطط

9/1/2003

اصبع الجليل والجليل االعلى .

16/1/2003

الجليل االعلى

23/1/2003

بقعات بيت كرم  ,الجليل المركزي  ,بقعات
بيت شان والجلبوع .

30/1/2003

الجليل االسفل

6/2/2003

الجليل الشرقي  ,قلب الجليل ومدخل هعماكيم
.

13/2/2003
20/2/2003

يزراعليم

27/2/2003

معاليه

6/3/2003
13/3/2003
27/3/2003
3/4/2003
10/4/2003
1/5/2003
8/5/2003

مكان المناظرة
العنوان  :عادة مكتب وزارة الداخلية
– كريات  ,كريات الحكومة الناصرة
عليت .
"

