
 

 

 اعالن عن سيرورة التخطيط بكفرقرع
 

 عزيزي المواطن القرعاوي؛
  

نتوجه إليكم من على هذا المنبر ومن منطلق الشفافية والمصداقية التي تُرافق سيرورة عطاءاتنا منذ بداية الطريق 
وخاصة بكل ما يخص التخطيط واعداد خرائط مفصله، ونهيب بكل من يملك المعلومات والوثائق ولكل أصحاب 

فة المعلومات والُمستندات الالزمة حول األمالك ضمن ُمسطح التخطيط، نرجو من حضراتكم تمرير وإعطاء كا
ُملكيتكم، بما في ذلك تقسيم القسائم ومن هو صاحب الملكية في كل قسيمة. وإعطاء قسم الهندسة والمجلس المحلي 

حيث أن موضوع  على أتم وجه واخذها بالحسبان،التخطيط هذه المعلومات التي تشكل مساعدة كبيرة لكي نُتمم 
م افضلياتنا ألنه يعود بالفائدة على المواطنين ويضمن لهم تأهيل البناء غير المرخص سلعلى التخطيط يتربع 

 .والحصول على رخصة كهرباء وبناء في ذات االن
 

نُوجه لحضراتكم هذا النداء لنُطلع من خالله المواطن على سيرورة التخطيط ونمنح فرصة مساوية للجميع دون 
 .من اجل اخذ ذلك بعين االعتبار خالل مرحلة التخطيطاستثناء للمشاركه ولتمرير المعلومات 

  
نُرفق لك عزيزي المواطن عرضاً ومسحاُ شموليا ًواضحاً يحمل شرحاً ُمسهباً عن مواقع وخرائط التخطيط في 

 :البلدة، كما هو مدون ادناه
 

 حسب العنوان التالياو  04-6002336 على هاتف يمكن التواصل مع قسم الهندسه
Handasa.kara@gmail.com : 

 

 حي النزازة وقسم من منطقة الصندحاوي  – 7مسطح رقم 

 حي المكايل  – 8مسطح رقم 

 حي العرق  – 9مسطح رقم 

 قيد البحث( . مدخل البلد شرقا )تم نشر مناقصه الختيار مكتب تخطيط, – 3+  12قسم من مسطح 
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  (:פרויקט מאמץ ממוקד)"المجهود المكثف"  مشروع •

 

لتحويل االرض من زراعية الى سكنية مع  -مناطق  سكنية )جيوب زراعية(  ٤تم اعداد خرائط تفصيلية ل 
 تعديالت بسيطة في شبكة الشوارع ليتسنى لسكان الحي إصدار تصاريح البناء بشكل قانوني.

 

 

 0825302-354  -حي الدست 

تم نشر ايداع الخارطة في الصحف ويمكن ألي شخص يرى نفسه متضررا من الخارطة تقديم اعتراض خالل  

 ٠يوما من تاريخ النشر 60

 

 0825638-354 -شرق  حي العداسة

تم نشر ايداع الخارطة في الصحف ويمكن ألي شخص يرى نفسه متضررا من الخارطة تقديم اعتراض خالل 

 ٠تاريخ النشريوما من  60

 

 0804278-354 -غرب  حي العداسة

للتخطيط والبناء قررت ايداع الخارطة بشروط وبعد استيفاء الشروط سيتم نشر االيداع بالصحف  اللجنة اللوائية
 ٠لالعتراضات

 

 0804294-354 - ياسين حي ضهرة

لشروط سيتم نشر االيداع بالصحف للتخطيط والبناء قررت ايداع الخارطة بشروط وبعد استيفاء ا اللجنة اللوائية

 ٠لالعتراضات

 مع فائق االحترام                                                                                          

 قسم الهندسة       

 المجلس المحلي كفرقرع                  


