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 חידוש כיכר אלשהיד ראפת זוהירי הנדון : 

 3בטייבה  בעיר העתיקה כיכר אלשהידהתחילה עירית טייבה בהריסת  אתמול בבוקר 53
לחידוש כיכר תברר שעירית טייבה בשיתוף עם התנועה האסלאמית מתכננים הלאחר בדיקה  03

אלשהיד במסגרת מחנה ההתנדבות ומעשים טובים שיוזמת עיריית טייבה בשיתוף התנועה 
 האסלאמית בחודש אפריל הקרוב 3

האסלאמית וכל מעשי התנדבות אנו מברכים מחנה ההתנדבות שיוזמת העירה בשיתוף התנועה  3.
 למען העיר ותושביה3

מצורף  הנוכחי , רכבים ושמירה על האנדרטה במקומה 44במקום הרחבה מתוכן חניון ציבורי ל  43
 53נספח 

 3 והסביבהמאז ומתמיד לתושבי העיר העיר  סמל היסטורי למאבקי נוכיכר אלשהיד ראפת זוהירי הי 13
בטייבה אלשהיד  נפל חלל יום האדמה הראשון 354.6..3..ביום האדמה הראשון בתאריך כידוע לך  63

 ראפת זוהירי והוקמה אנדרטה להנצחת שמו3
כל תושבי העיר בלי יוצא מן הכלל מרגישים שייכות למקום כחלק בלתי נפרד מהאישיות והנרטיב  3.

 3 נו מאז ותמידשל
הינו למעשה חסר לרכבים ממונעים לטובת הסדרת חניונים ציבוריים  םהריסת אתרים היסטוריי 03

 3תושבי העיר והאזורוברגשות  הבהיסטוריאחריות וזלזול 
העתיקה ועל תוך כדי שמירה על העיר מקום ביצירת העדפה לתנועה לא ממונעת תכנון נכון הינו  43

 3בשיתוף הקהילה וההיסטוריה שלה סמליה 
בוועדת התכנון והבנייה זה היה מחייב דיון גודל שנוי יעוד תכנוני לרחבה היסטורית לעיר טייבה ב 5.3

 ובמועצת העיר ובשיתוף הקהילה 3
 שיתוף הציבור הינו מגמה המוכרת כבר שנים רבות בתיאוריה ובפרקטיקה שלנעשה בתכנון נכון  553

 3והציבורי בארץ ובעולם הנאור התכנון המרחבי
כך גם נותן קול חזק לאזרח הקטן מייעל תהליכי תכנון הקהילה בתכנון ציבורי שיתוף והשתתפות,  503

 3וימצא דרכו לקונצנזוסלעניין  ועוד סוגיות עקרוניות הקשורות עוד נחשפות
להעלאות הנושא הנ"ל לסדר יום להפסיק עבודות ההריסה בכיכר אלשהיד , אני מבקש בזאת  5.3

 3נכון יעיל ולתכנון בהקדם האפשרי בשיתוף נרחב של הקהילה לישיבת מועצת העיר 

 

 חברי מועצת העיר 

  סאמי תלאוי , מנכ"ל העירייה 

 עו"ד עותמאן נציראת היועץ המשפטי לעירייה 

  מבקר העירייה –מוחמד מועין נאסר 

  מהנדס העיר –חאלד גבאלי 

  מהנדס הועדה לתכנון ובניה –יוסף גומעה    

 

           

 

 טייבהמועצת העיר חבר סאמי יאסין , 

 sammyyasen@gmail.comמייל  4.-5...415פקס :  .1.-1.05654נייד : 


