قانون التنظيم والبناء لسنة 1965 -
لواء :حيفا ،منطقة تنظيم محلي :ريخس الكرمل جليليت لواء حيفا
اعالن بموجب البند  106ب للقانون لخارطة شمولية رقم:
356 – 0327999
اسم الخارطة :خارطة هيكلية شمولية لدالية الكرمل
صيغة الخارطة :تعليمات –  44مخطط – 34
وفقا لقرار اللجنة الفرعية لالعتراضات من يوم  13.12.2021قدم بهذا اعالن ،وفقا للبند 106
ب لقانون التنظيم والبناء لسنة ( 1965 -فيما يلي" :القانون") عن تغييرات بالخارطة 0327999
– .356
المساحات المشمولة بالخارطة واماكنها:
البلدة :دالية الكرمل
منطقة البلدة دالية الكرمل.
احداثيات  205094:Xاحداثيات 733184:Y
احواض وقسائم :منظم:
احواض بأكملها،11522 ،11521 ،11520 ،11519 ،11509 ،11508 ،11507 ،11506 :
. 12652 ،12635 ،12633 ،11527 ،11526 ،11524 ،11523
احواض باجزائها،11511 ،11510 ،11505 ،11504 ،11502 ،11501 ،11499 :
. 17160 ،17158 ،17135 ،17134 ،11517 ،11515 ،11514
بعد ان استمعت اللجنة للمعترضين ،اللجنة المحلية ومندوبي المبادر ،قررت اللجنة فحص اجراء
تغييرات بالخارطة التي اعلن عن ايداعها بالصحف بتاريخ  15.08.2020وبسجل النشرات رقم
 9029صفحة  7909بتاريخ  ،09.08.2020ونشرها حسب البند  106ب للقانون كما يلي :
تفصيل التغييرات التي تفحص اللجنة اعدادها في الخارطة مشار اليها بقرار اللجنة من يوم
. 13.12.2021
يحق لكل معني االطالع على الخارطة وعلى التغييرات كالمذكور ،بااليام والساعات التي تكون
فيها المكاتب المذكورة مفتوحة الستقبال الجمهور .اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء حيفا،
شدروت هبليم  15حيفا  33095ت .074 – 7697275 :اللجنة المحلية للتنظيم والبناء ريخس
الكرمل ،أبا حوشي سدروت عسفيا  10دالية الكرمل  30056ت . 04 – 8399382 :لجنة
محلية للتنظيم والبناء محلية لوائية لواء حيفا ،سدروت هبليم  15حيفا  .وفي موقع انترنت مديرية
التنظيم . www.iplan.gov.il
كل من يرى نفسه متضررا من هذه التغييرات ،يحق له تقديم اعتراضه على تصديق التغييرات
كلها او جزء منها ،الى اللجنة اللوائية ،مع نسخة للجنة المحلية ،خالل  30يوم من يوم النشر
االخير لهذا االعالن .يمكن تقديم اعتراض للجنة اللوائية ايضا بالبريد االلكتروني
 objection@iplan.gov.ilال يمكن تقديم اعتراضات على مواضيع غير مشمولة في هذا
االعالن.
ايتمار بن دافيد ،رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء حيفا

