
 

 كفرقرع محلي مجلس

توضيحات للجمهور - قانون الكهرباء  

 الثانية ائتين بالقرعليه  المصادقةوالذي تم  136لقانون التخطيط والبناء والمسمى تعديل رقم  (א 157)ق التعديل لبند وف

التلفون بعد و الماء بإصدار أمر إيصال للبيوت للكهرباء، الداخليةة /والذي بموجبه يمنح صالحيات لوزيرفي الكنيست  والثالثة

الشأن.اللوائيه ذات  اللجنةالتشاور مع   

  اآلتية:الشروط مباني التي تريد الحصول على الكهرباء ان تستوفي العلى  التعديل،بموجب 

من التاريخ عليها ولم يتم بناء أي اضافه  01.01.2018القانون يسري على المباني السكنية التي تم بناءها حتى  .1

 المذكور.
 للسكن.البناء بها والتي بموجبها يسمح خارطة تفصيليه تم تقديم  .2

الخارطة تقديمها تالئم بنود الخارطة التفصيلية التي تم  بانبموجبه يوصي اللوائية والتي  تم إعطاء تقرير ُمخطط اللجنة .3

 عليها في البلدة.الشمولية التي تم المصادقة 

 ذات الصالحية قررت على إيداع الخارطة التفصيلية المقترحة. اللجنة اللوائية .4
على طلب مؤسسة التخطيط او  بمبادرته او بناءا التلفونالماء ول بإصدار امر إيصال البيوت للكهرباء، خو  مالوزير/ة  .5

نص من الطلب يقدم للوزير/ة مع نسخه للجنة اللوائيه ويرفق اليها تقرير مخطط  االمر،السلطة المحلية التي يهمها 

 اللوائيه. اللجنة
عد ن المويوم. في حال عدم تمرير التقرير من اللجنة اللوائيه م 45ترفق للوزير التقرير المذكور خالل  هاللوائي اللجنة

 يوم. 60تقرير خالل الالى  الحاجةل باتخاذ قرار دون المذكور يكون الوزير مخو  

 األتية: وفق الشروطكهرباء للالمبنى  إليصالبعد اصدار امر الوزير/ة يحق تقديم طلب  .6

 بناء.لتقديم الطلب للحصول على رخصة دم الطلب للكهرباء هو صاحب الحق مق 

  بإتمامويتعهد  المقترحة، الخارطةعلى  المصادقةمن  أشهرمقدم الطلب يتعهد بتقديم طلب الترخيص خالل أربعة 

على رخصة بناء ما دام االمر منوط  من تاريخ تقديم الطلب للحصول أشهرجميع إجراءات الترخيص خالل ستة 

 ه.ب

تضمن دفع جميع المستحقات في حال تقدم لطلب  ية والتيالمحللح اللجنة ق لطلبه كفاله بنكيه لصاامقدم الطلب ارفعلى  .7

 بناء.بالحصول على رخصة 
 بنكيه.قسم من المبلغ نقدا وإعطاء باقي المبلغ المستحق عن طريق كفاله يحق للمواطن إيداع  .8

بالنسبة للمباني التي أصدرت بحقها أوامر هدم او أوامر عدم استعمال فان القانون المقترح ال يشملها باستثناء المباني  .9

امرا بارجاء تنفيذ الهدم لمدة  اصدار المحكمةالتي مرت عامان على موعد اصدار امر الهدم ولم يتم تنفيذه او تم 

 عامين.

 

 

 



ذلك وفق تعديل القانون و هعالا المذكورةللكهرباء يجب ان يستوفي جميع الشروط  المبنى بإيصالمن الواضح ان الحق 

 عليه. المصادقةالذي تم 

ن ملف عالمسؤول والذي كان الحصول على امر آن ذاك من الوزير كحلون ب السباقةان بلدة كفرقرع كانت  اإلشارةتجدر 

)خارطة السيد  المقايلء والتي كانت ضمن خارطة على إيصال البيوت بالكهربا المصادقةوجبه تم بم اذ 2019التخطيط عام 

 (.مصالحة براقنضال عالوي والمرحوم 

 /https://www.kafar-qara.muni.il/he:  النص الكامل للقانون تم نشره بموقع المجلس المحلي كفر قرع

تم المصادقة  شموليه التي خارطةعليها بناءا على  المصادقةبما ان جوهر القانون يعتمد على تقديم خرائط تفصيليه او 

 تي:الكااللوائيه، هنا وجب التوضيح  اللجنةعليها من قبل 

 

 شموليه لبلدة كفرقرع؟ خارطةعلى  النهائية المصادقةهل تم  سؤال:

بعد البت باالعتراضات  الشمولية الخارطةعلى  قةالمصادب 28.01.2021في يوم  االلوائيه حيفا اتخذت قرار اللجنة جواب:ال

 كفرقرع.التي تقدم بها المواطنون والمجلس المحلي في 

نقاط مجلس األعلى للتخطيط وذالك بسبب لل اتبتقديم استئناف للجنة االستئناف قام المجلس المحلي بناءا على القرار المذكور

 المحاذية زازهالن الشمولية بمنطقة الخارطةضمن  لفةمختضم مناطق  رفضالمجلس المحلي أهمها و خالف بين اللجنة اللوائيه

عب البلدي حتى منطقة وادي حي ستالين وخصوصا شمال المل شمال ومنطقةشمال غربي المكايل  ، عدم ضم المنطقة 6لشارع 

 البلده .البراق لمسطح 

هدد مباني ي قرار اللجنة اللوائية توسعتها حسب  الى طلب المجلس المحلي بتقليص عرض قسم من الشوارع والتي باإلضافةهذا 

سلطة التنفيذ بالقيام بهدم هذه ه لوشرعيه قانوني ذريعةان تعطي  والتي من شأنها الشمولية الخارطةعلى  المصادقة قائمه قبل

 االستئناف.الى جانب بنود أخرى تم تفصيلها من خالل كتاب  عليها، المصادقةالشوارع التي تم ضمن  الموجودة  المباني

 الشمولية الخارطةوعليه فان  القريبةبطلب االستئناف ومن المتوقع ان يتم ذلك في غضون األشهر  المجلس المحلي ينتظر البث

 نهائيا.عليها  المصادقةلبلدة كفرقرع هي قيد البحث ولم يتم 

 الكهرباء؟والتي بموجبها يمكن الحصول على للجنه اللوائيه سؤال: ما هي الخرائط التي تقدم بها المجلس 

 اللوائيه اللجنةعلى ايداعها من قبل  المصادقةالتي تم  خارطةضمن يمكن الحصول على الكهرباء فقط أعاله كما فصلنا جواب: ال

وذلك النه لم يتم بعد  عليها شموليه مصادق خارطةبناءا على للجنة اللوائية تفصيليه تم تقديمها  خارطةوليس على أساس )

 (.ى الخارطة الشمولية لكفرقرع المصادقة النهائية عل

 كفرقرع؟ ايداعها فيعلى  المصادقةسؤال: ما هي الخرائط التي تم 

خرائط ضمن مشروع المجهود المكثف، خارطة  4، مصالحه(نضال عالوي والمرحوم براق  )خارطة ليالمقا خارطة  :جوابال

 .المرفقلتفاصيل في الجدول أيضا اانظر  –عمر يحيى )المسمى خارطة ام عمر( 

 منطقه؟قيد التخطيط وبأي  الموجودةما هي الخرائط  سؤال:

يتم والتي من المتوقع أن قيد التخطيط  الموجودةالتي تم المصادقة عليها واألخرى   البلدة: اليكم جدول يفصل مسطحات جوابال

 .2023او حتى نهاية عام إيداعها خالل سنه ونص 

 كالتالي: 

 



 قرعفي كفر تفصيل وضع الخرائط 

  ביישוב כפר קרע סטטוס תכניות

 

 

 


