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 16/07/2020תאריך:         לכבוד 

 

          רשימת מתנגדים ומייצגים 

 

 שלום רב, 
 

 אעבלין )הרחבה( תכנית מתאר  –    2610524470 לתכנית זימון לשמיעת התנגדויותהנדון: 

 

לסעיף   .1 בהתאם  להזמינך  מתכבד  התשכ"ה  ל  107הריני  והבנייה  התכנון     1965חוק 

 לתכנית שבנדון.  שהוגשו )להלן: החוק( לדיון בהתנגדויות 

 .  א. לחוק   107מונה כחוקר לשמיעת ההתנגדויות לתכנית לפי סעיף תום מטה הח .2

  ועצה המקומית אעבליןמבניין הבהתנגדויות תשמענה ה .3

התנגדותך   .4 להשמיע  מוזמן/נת  המופיהינך  להלן במועד/ים  היום  בסדר     .עים 

ושעה. תאריך  הדיון/  ליום  לב                                    שימו 

התכנון(. ככל    תכנון זמין" של מינהל"  האינטרנט  באתרבתיק התכנית    )מס ההתנגדות כמופיע  

 שהגשת יותר מהתנגדות אחת, ייתכן והדיון בכל אחת מהן ייערך במועד אחר, כמפורט להלן.  

אחרות.  בהתנגדויות  הדיונים  התארכות  בשל  התנגדותך,  שמיעת  בשעת  עיכוב     ייתכן 

יהיה בהתאם    . השעות המפורטות הינן בגדר הערכהלסדר היוםסדר שמיעת ההתנגדויות 

כאמור,                                        שינויים.ויתכנו, 

הצגת ההתנגדות, התייחסות מגישי וצוות    את    ככלל, המועד הקצוב לכל התנגדות כולל 

עורכי התכנית הכוללנית וכן תגובת המתנגדים להתייחסות זו בתום פרק הזמן הרשום  

 . היום בסדר  

  המתנגדים   יתר  של  השימוע   במועדית  /נוכח   להיות  באפשרותך.  לציבור  ופתוח  פומבי  הדיון  .5

להנחיות  הבריאות.    בכפוף  משרד   משרד  בהנחיות  עת  בכל  מתעדכן  התכנון  מינהל 

 הבריאות. 

במידה ומספר המשתתפים בחדר הדיונים יהיה גבוה    התו הסגול.הדיון יתקיים לפי כללי  

האזין  מהמותר על פי הנחיות תקפות לאותו יום תתבקשו להמתין מחוץ לחדר הדיונים ול

                                    לדיון באמצעים טכנולוגיים.  

  106בהתאם לסעיפים  ולם.  על ידי מספר אנשים, הזמנה זו מיועדת לכ הוגשה התנגדות האם  .6

לחוק, במקרה שהוגשו התנגדויות זהות במהותן, רשאי החוקר לשמוע רק  )ד(  א.    107  - )ג( ו

מספר מתנגדים מבין מגישי ההתנגדויות אם לדעתו מייצגים אותם מתנגדים עניין או מקום  

זהים. כן רשאי החוקר להחליט כי יימנע משמיעת התנגדות שיש בה חזרה על התנגדות ששמע  

 קודם לכן.  

עד שנקבע, התנגדותו תוקרא בפני הנוכחים והחוקר רשאי לדון  במידה שמתנגד לא יופיע במו  .7

 בהתנגדותו שלא בפניו. 

 eshakerem@gmail.comדואל  ח"מ באמצעות לבירורים ניתן לפנות ל .8

רדי המועצה   ניתן לברר, יום לפני הדיון המתוכנן, במש  -בשל הנחיות אפשריות מפאת הקורונה   .9

אם הדיון מתקיים    ה המקומית,  צובאתר האינטרנט של המועבלוח המודעות,  ין  המקומית אעבל 

 כמתוכנן.

 בברכה, 

 

 

 

 אפרים שלאין           

 תכנית מתאר אעבלין  התנגדויות חוקר 
 

mailto:eshakerem@gmail.com
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ככלל, המועד הקצוב לכל התנגדות כולל הצגת ההתנגדות, התייחסות מגישי ועורכי התכנית וכן  

 דר היום. תגובת המתנגדים להתייחסות זו בתום פרק הזמן הרשום בס

 

 

 

 

 

 

 

 6/8/2020 תאריך   -יום חמישי   -1יום דיונים  מס 

מס   שעה  
 התנגדות 

 שם המתנגד +עו"ד  

0930-
1000 

 החוקר אפרים שלאין  –הצגת הליך חקירת ההתנגדיות 
 אדר' נחלה    -עיקרי תכנית ההרחבה   

1000-
1045 

 מועצה מקומית אעבלין  20

1045-
1215 

 מתנגדים  14עודה + עואד נזיה ועוד   עואד -עו"ד עבדאללה ח'ורי  57

 

ג'רג'ורה ג'רג'ורה + נג'יב ח'ורי + עבדאללה   -עו"ד עבדאללה ח'ורי  58 

 ח'ורי 

 

  7יוסף ג'רג'ורה + בסאם ג'רג'ורה ועוד   -עו"ד עבדאללה ח'ורי  59

 מתנגדים

 

 שריף מואסי -עו"ד עבדאללה ח'ורי  60

 ח'ליפה + חסן ח'ליפה עדנאן  -עו"ד עבדאללה ח'ורי   61 

 
1215-
1300 

 הפסקה

1300-
1400 

 זהראן    עיסא אמיל  6

 סכראן מהנא   16

 סלים שיח אחמד   18

 עבדאללה עזאם   21

1415-
1600 

 עו"ד יעקוב עזאם   40
 בסאם חאלד נזיה שלבי  

 עו"ד יעקוב עזאם מיצג מוסא +חנא חשאן   39

 עו"ד יעקוב עזאם   37
 מחמד אסדי   נהאד מאלכ

 עו"ד יעקוב עזאם   38
 חכמת מריסאת  

 עו"ד אבו זיד עפיפי מייצג משפחת סלימאן   22

 עו"ד אחמד רסלאן מייצג עלי חטיב   23

 עו"ד אמיל נחאס מייצג משפחת נשאשיבי   24
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 12/8/2020 תאריך   –יום רביעי   -2ום דיונים  מס י

 מס   שעה 
 התנגדות 

 שם המתנגד  

0930-
1000 

 עו"ד ויסאם עזאם   29
 מתנגדים   6אימן חטיב ו 

 עו"ד ויסאם עזאם מייצג משפחת פהדאן   30

 עו"ד אשרף שחאדה מייצג בריה חפיזה בריה חמזה   25

 סלים מלכי ויאסר דאמוני 17

1000-
1145 

 עו"ד בשארה סלמאן מייצג סמיר חורי   26

 עו"ד גרוס זידאן לנא מייצג   27
 מתנגדים   8 

 עו"ד גריס דחדולי מייצג נאדיה גריס דחדולי   28

 עו"ד וקטור מנסור מיצג גב עבלה דאוד   31

 עו"ד חוסאם דלה  מיצג משפחת גביס  +חנא נור +כמאל נור חאג   32+33

 מתנגדים   4עו"ד חידר מוסטפא  משפחת חידר ו 34+35

 טוקאן גבור  יורשי המנוח טוקאן אליאס  עו"ד  36

1200-
1300   

47  
+48+49 

 עו"ד סלים ואקים  מייצג יוסף סלמאן  

 עו"ד סלים ואקים  יוסף חאג   50

 זאהי זידאן +זוהיר זידאן ועוד מתנגדים   עו"ד סלים זידאן 51

 עו"ד סמיר חאג  עיד חנא עואד   52

 רמזי מוסלם    עו"ד סמיר חאג 53

 עו"ד סמיר חאג  אוסאמה דאוד   55

 מתנגדים  3בלאל שיך אחמד ועוד  -עו"ד סמיר פאוזי חאג'  54 

13:00-
13:45   

 הפסקה

13:45-
1445 

אמירה חאג' אלמנת עזבון המנוח מאג'ד מגנדף  -עו"ד עבדאללה ח'ורי  62

 )ז"ל( 

   חביב חאג' + יוסף ח'ורי  - עו"ד עבדאללה ח'ורי 63

אמירה חאג' אלמנת עזבון המנוח מאג'ד מגנדף   -עו"ד עבדאללה ח'ורי  64

   מתנגדים 5)ז"ל( + עיסא מגנדף ועוד  

   מתנגדים 15עואד עודה + עואד נזיה ועוד   -עו"ד עבדאללה ח'ורי  65

 מתנגדים  3סמניה סיף + סמניה עמאד ועוד  - עו"ד עבדאללה ח'ורי 66

  ג'מיל נסראת ח'ורי -עו"ד עבדאללה ח'ורי  67

1445-
1545 

   מוסא אסעד -עו"ד פאדי מוסא אסעד  72

 מתנגדים   3עו"ד שאדי קסום  חסן אברהים + מגנדף עלי + 73
 עו"ד שפיק מסלם  פאדי מוקלשי ונאדר בוארדי   74

 ופיק אבו רומי   כאמלה אבורומי עו"ד  41 

 חאלד מגנדף -עו"ד עבד קסום  56
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 13/8/2020 תאריך – יום חמישי  -3יום דיונים  מס 

 מס   שעה 
 התנגדות 

 שם המתנגד  

0930-
1000 

 חברת מקורות   3+4

 נתיבי ישראל   5

1000-
1100 

 עו"ד מטאנס זידאן  בוטרוס שאהין  42

 עו"ד דאוד נפאע   44
 עבד אלמגיד אבו אלהיגא +תאופיק טהא +עלא דראושה  

 ען"ד סורא נסיב חאג  עלא מוחמד אדריס  46

 האני בשת קסיס נאסריה   75+ 11

 עו"ד סאבא חאג  גודי חאג    45
 

1100-
1200 

 אברבים שוקי חביב יוסף שוקי חביב  בן סינא שוקי חביב  1.2.7.9.12.13.19
 וורוד חביב   סמואל חביב    גורג חביב   חביב חביב

1200-
1300 

 ד"ר חנא סוויד מייצג בני תופיק זהראן   10

1300-
1345 

  הפסקה

1400-
1500 

    סאהר ג'רג'ורה -עו"ד עלאא עוייד  68

    מתנגדים 6 -עו"ד עלאא עוייד  69

   סמעאן עואד 70

   נג'מה עואד 71

1500-
1630 

 נאסר חאג'  14

 חאג' נאסר  15

 העדה האורתודוקסית 8

 עו"ד מייסם מוסלם מייצג את סאפי מוסלם 43

 עלא מוחמד אדריס  עוד פהד נסיב חאג  
 


