
3.4.2022עריכה 

עדכון אחרון 

טבלת התנגדויות כאבול 

מס סידורי 
[לפי מבאת]

סיכום התייחסות להתנגדות  מהות ההתנגדות הערות כלליות ד"עושם חלקה גוש 
מספור 

התנגדויות

תצהיר בלבדשינוי בהתניות רשוי עקב מערכת הביוב מהנדס המועצהאחמד בדאח 2

מכתב ההתנגדות שינוי בהתניות רשוי עקב מערכת הביוב מהנדס המועצהאחמד בדאח 3

41960919
אחמד אבדאחאיסר עכריה

לרצועת - התוכנית לא התחשבה בהפקעת חלק מהחלקה 

[מחוץ לתחום התוכנית]הואדי 
102  +  9דומה ל 

גאסן חאלד טאהא 51960929

28.3.22הוגש באיחור ואחרים

הדרך    + [ אחוז150  / 144היה ]פגיעה בזכויות הבניה 

נוגסת מהמגרש מצמצמת מרווח בני ה ומחייבת הריסת 

עלויות רבות- גדרות ומונים 
3

91960919
  4כמו סעיף אחמד אבדאחיוסף עדנאן עכריה 

לרצועת - התוכנית לא התחשבה בהפקעת חלק מהחלקה 

[מחוץ לתחום התוכנית]הואדי 

101960919
אחמד אבדאחיוסף עדנאן עכריה 

עם חותמת   - 9זהה  ל

נתקבל באיחור

לרצועת - התוכנית לא התחשבה בהפקעת חלק מהחלקה 

[מחוץ לתחום התוכנית]הואדי 

 הופקד 10ו [שחור לבן ] הגיע בפקס9אולי 

[חתימות כחול ]ידנית באיחור 

151960919
עבדאלה אבו אל היגא

- לא התנגדות ]לא מסכים לתוכנית - מכתב על טופס הועדה 

5[ואין נימוקים 

6הקצאה לא סבירה ולא מידתית. החרגת רצועת הואדי  ב. אאמיל נחאססובחיה חטיב+ בסמה 20 + 211960917

221960924

בדאח טארקאשקר מוחמד

לא - נראה שיש בניה בשטח 

מופיע בתוכניות המופקדות

דרך החניה עולה על חלקת המגרש לפי הסכמים פנימיים של 

-המתנגד 
7

לא התנגדות- מחוזית .מכתב וואד שחאדה'גטיב'סמיח ח231960924

לא התנגדות- מחוזית .מכתב ומופיע פעמיים - זהה ואד שחאדה'גטיב'סמיח ח241960924

251960924
ואד שחאדה'גטיב'סמיח ח

מבקש גישה - פ התוכנית חסומה עי בית שנבנה "דרך גישה ע

צורף התשריט- אחרת 

ל"לנתצהיר ואד שחאדה'גטיב'סמיח ח1960924***

281960927 + 29
+ עבד אלחאי חמוד 

2439  410בקשה להחלפת הקצאה בין המתנגדים במגרשים ואחיד טאהאמרואן טאהא

3419609
9/11/15 

/24/74
סלים וקיםקאסם חטיב

הרחבת קו כחול של התוכנית על . תואי הואדי השתנה  ב. א

קו לא ברור . ד74דיוק גבולות חלקה . ג. 15חלק נוסף מחל 

צריך לקרא בעיון - התנגדות מפורטת מאד  על הואדי24חלקה .  ה74בחלקה 
10

357

המשך להתנגדות מפעם שעברה בעניין ככר הכניסה לשכונה סלים וקיםאדם חטיב ואחרים

-עודכן בהתאם לסיכום ובהתאם למצב הדרך 

 קיבל כניעסה מסודרת למתחם שלו
11

4114  22  23  

התנגדותבאסם שחאדה עפו חטיב 

התאמת . זכויות בניה ג150%מבקש .אחוז ההפקעה ב. א

זכויות בנין להגדיל .טבלת הקצאה ד- שטחים טבלת זכויות 

ולרווח קווי בנין

תצהיר בלבדבאסם שחאדה עפו חטיב 42
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