ועדה מקומית לתכנון ובניה – חבל אילות

מסמך החלטות – ישיבת הועדה מס'  027070שהתקיימה בתאריך  72באוקטובר 7070

מסמך החלטות

ישיבת ועדה מקומית לתכנון ובניה
מס' 7002727

שהתקיימה ביום חמישי  2200702727בשעה 72:77
באולם המופעים בלובי גלריה ובאמצעות ZOOM

הבהרות:
מסמך זה משקף את ההחלטות שהוועדה קיבלה בישיבתה ,ואותן בלבד .פרוטוקול הדיון המלא יפורסם רק לאחר שיאושר
בוועדה .מובהר כי מועדים שנקבעו בחוק או בתקנות או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך זה.
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נושאים לדיון:

מס'

נושא לדיון

.1

אישור פרוטוקול ועדה מקומית מס'  027070מיום 1280/87070
אישור פרוטוקול ועדת משנה מס'  027070מיום 2080287070

.7

תכנית מס'  20/-0270/27קבוץ נוה חריף  -החלפת שטחים בין מבני
משק ,מגורים וספורט ונופש

סטטוס

בסמכות ועדה מקומית

הבהרות:
מסמך זה משקף את ההחלטות שהוועדה קיבלה בישיבתה ,ואותן בלבד .פרוטוקול הדיון המלא יפורסם רק לאחר שיאושר
בוועדה .מובהר כי מועדים שנקבעו בחוק או בתקנות או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך זה.

ועדה מקומית לתכנון ובניה – חבל אילות

מסמך החלטות – ישיבת הועדה מס'  027070שהתקיימה בתאריך  72באוקטובר 7070

נוכחים:
ד"ר חנן גינת –יו"ר הוועדה
אסף הולצר – קיבוץ סמר
אלון שמי – נאות סמדר
גיל בסין – קבוץ גרופית
אסתי פדרמן – קבוץ אליפז
מרסל דבאווי – קבוץ קטורה
אליאור אלון– באר אורה
דניאל בורשטיין – קבוץ לוטן
עופר צעירי – נוה חריף

חסרים

יהודה קרן – קבוץ אילות
אמנון שמעוני – קבוץ יהל
גולן שמואל – ישוב שחרות
יפתח הופמן – קבוץ יטבתה
דובי גולדמן – קבוץ יטבתה

סגל:

אופיר לוי – מהנדס המועצה
אינגריד הוג – אדריכלית
אורי טרבולוס – מידען
אגי נקש – מזכירת הועדה

כן נכחו :דיאנה קורץ -לשכת התכנון ,יוליה בן גל – לוגאסי אדריכלים ,דפי אנגל – מלווה ,ק .נוה חריף.

הבהרות:
מסמך זה משקף את ההחלטות שהוועדה קיבלה בישיבתה ,ואותן בלבד .פרוטוקול הדיון המלא יפורסם רק לאחר שיאושר
בוועדה .מובהר כי מועדים שנקבעו בחוק או בתקנות או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך זה.
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 .1אישור פרוטוקולים:
אישור פרוטוקול ועדה מקומית מס'  027070מיום 1280/87070
החלטה :הועדה אישרה את פרוטוקול ישיבת הועדה מס' .027070
אישור פרוטוקול ועדת משנה מס'  027070מיום 2080287070
החלטה :הועדה אישרה את פרוטוקול ישיבת ועדת משנה מס' .027070

.7

תכנית מס'  20/-0270/27קבוץ נוה חריף  -החלפת שטחים בין מבני משק ,מגורים וספורט ונופש.

רקע :יוליה הציגה את התכנית שמטרתה להקצות שטח למגורים באזור מבני משק תוך שימוש בהליך של הצרחת יעודים,
ושמירה על גודל השטחים .דיאנה קורץ מבקשת להיוועץ עם יועץ סביבה באשר למגורים בסמוך למבני משק
(לולים).
החלטה :הועדה מחליטה להפקיד את התכנית

רשמה :אגי נקש
מאשר:
דר' חנן גינת – יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובניה
לבירור ופרטים ניתן לפנות למזכירת הועדה  -אגי נקש ,בטלפון שמספרו 0/-2255/01 :או בכתובת דוא"ל :
agi@eilot.org.il
קישור לאתר הועדה :

www.eilot.org.il/vaada

הבהרות:
מסמך זה משקף את ההחלטות שהוועדה קיבלה בישיבתה ,ואותן בלבד .פרוטוקול הדיון המלא יפורסם רק לאחר שיאושר
בוועדה .מובהר כי מועדים שנקבעו בחוק או בתקנות או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך זה.

