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  خارطة لمنطقة االعالن عن البدء بتخطيط 

  الظهرات

يعلن المجلس المحلي عارة عرعرة وبالتعاون مع وزارة البناء واإلسكان عن بدء العمل على التخطيط 
تبلغ مساحة التخطيط ما يقارب  ة الظهرات وفقا للخارطة المرفقة. عرعرة في منطققرية في المفصل 

تخطيط مناطق  ،قائمسكني  مبنى 122تنظيم ما يقارب  من بينها ،وحدة سكنية 1,800 ليشمل ادونم 260
  .تجارية ومبان عامة

 

 منطقة المسطح:

 
 

 حواض والقسائم التي يشملها المسطح هي:األ

12157 33 -34  ,37-40  ,45 , 

12158 16 

12165 1-12  ,67 

12166 3  ,5  ,7-10  ,12-15  
 

 



 مجلس عارة عرعرة المحلي

 

 המועצה המקומית עארה ערערה

 0773624300טלפון:  077  -3624300تلفون : 

 04 – 635259פקס :  04 – 6352595فاكس : 

 30026מיקוד :  30026منطقة : 

 

 

 

متابعة التخطيط ( מקרקעיןלאכיפת  הרשות)وحدة االجراء والتطبيق القطرية  أنه ستتولى ذكرجدير بال
خارجية / جدران  لمنع بناء أي منزل جديد/ إضافة لمنزل قائم / جدرانومراقبة المسطح المعمول عليه 

وبناًء عليه فإنه  حيث تقوم بعمل فحص ومسح يومي ألي عملية بناء جديدة في ساحات أو مناطق مفتوحة.
 يمنع منعا باتاً بناء أي حجر جديد داخل مسطح التخطيط.

 

المحلي الجميع بااللتزام بالتعليمات والتوصيات أعاله وتجنب البناء غير المرخص لكي ال يناشد المجلس 
لمكثفة تفوتوا مثل هذه الفرصة القيمة المتاحة أمامكم لحل أزمات السكن والتخطيط وحتى ال تذهب الجهود ا

مع العلم وبحسب قانون كامينيتس في حال اإلبالغ عن أي  .للمجلس المحلي والعاملين على التخطيط سدى
مخالفات كانت قبل إيداع الخارطة للتصديق، يحق للجهات المسؤولة إيقاف التخطيط حتى لو وصل لمراحله 

 األخيرة.

او مخالفة التعليمات والتوصيات أعاله من القيام ببناء غير مرخص  المجلس المحلييحذر بناًء عليه 
و أي أ من الغرامات الباهظة إنقاذ أي شخص ستحالةخاصة في هذه الفترة المخصصة للتخطيط وذلك إل

 .من الهدم منزل أو إضافة جديدة
 

 وعليه نلفت عنايتكم لما يلي:

والشراء الخرائط والتقسيمات الداخلية واتفاقيات البيع نهيب بكم أهالي عارة وعرعرة بتزويدنا بكافة  .1
وذلك  المعمول عليها المنطقة الواقعة فيقمتم او بصدد القيام بها التابعة للقسائم واالحواض  التي

 ألخذها بالحسبان ومحاولة تبنيها قدر االمكان في نطاق الخارطة المفصلة.
طاقم التخطيط بقياسات مساحة في المنطقة المعمول في الفترة الحالية سيقوم مَساح مرخص من قبل  .2

المذكورة أعاله، وذلك من اجل إدخال البيوت القائمة في حيز التنظيم ليستطيع فقا للقسائم عليها و
 المواطنون ان ينظموا بيوتهم.

في هذه الفترة سيقوم المجلس المحلي بتفويض موظف للقيام بعمل جرد لمنطقة المسطح للوصول  .3
حاب البيوت غير المرخصة. عملية الجرد تهدف للوصول لجميع المواطنين واالشخاص لجميع أص

 أصحاب الشأن في منطقة المسطح وذلك من أجل اطالعهم على التخطيط والخارطة المفصلة.
" رالى لقاءات "مشاركة الجمهو بدعوة األهالي خاصة أصحاب األراضيالمجلس المحلي قوم يس .4

 .نطقة المعمول عليهافيما يخص تخطيط األراضي الواقعة داخل الملسماع مقترحاتهم وآرائهم 
للتزود بالمعلومات ولتسليم الخرائط واالتفاقيات التابعة للمخطط يرجى التواصل مع قسم الهندسة في  .5

الجمهور )االحد، الثالثاء والخميس( ما بين الساعة  الستقبالالمجلس المحلي، ضمن األيام المخصصة 
 .077-3624310من خالل الهاتف:  وأ 14:30 – 9:00

 

 تعاونكم هو األساس لنجاح المشروع

 

 


