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נושאים לדיון:

סטטוס

מס'

נושא לדיון

.1

אישור פרוטוקולים:
ועדה מקומית מס'  028080מיום 8201008080

.8

תכנית מס'  802-0282282בריכת קטורה

בסמכות ועדה מחוזית

.2

דיון בהתנגדות – בקשה למתן היתר להנחת קו מים מחבר מאגר תמנע
למאגר יטבתה

בסמכות ועדה מקומית

.8

בקשה לשימוש חורג מתכנית בתחנת ניסיונות ערבה

בסמכות ועדה מקומית

.5

תכנית מס'  802-0222155תמרייה קבוץ יהל

בסמכות ועדה מקומית
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 .1אישור פרוטוקול:
מטרת הדיון  :דיון באישור פרוטוקול ועדה מקומית מס'  028080שהתקיימה בתאריך .82010080

.8

תכנית מס'  802-0282282בריכת קטורה

המבקש :מקורות חב' המים
מטרת התכנית :יצירת מסגרת תכנונית להכנת תכנית מפורטת להכשרת יעוד קרקע וזכויות בניה לשטח המיועד למתקנים
הנדסיים ,שטח פתוח והכשרת דרך גישה.
מקום התכנית :מחוז :דרום ,מרחב תכנון :חבל אילות  ,תחום שיפוט :מ.א .חבל אילות.
גושים חלקות  :גוש 22105 :מס' חלקות בחלקן .8,8,5 :
מטרת הדיון :דיון בתכנית

.2

בקשה למתן היתר להנחת קו מים מחבר מאגר תמנע למאגר יטבתה – דיון בהתנגדות

המבקש :מקורות חברת המים בע"מ
מטרת הבקשה :הנחת קו מים מחבר מאגר תמנע למאגר יטבתה  ,צינור מי שתייה תת קרקעי לתגבור מערכת המים
האזורית.
מקום התכנית :מחוז :דרום ,מרחב תכנון :חבל אילות  ,תחום שיפוט :מ.א .חבל אילות.
גושים חלקות  :גוש 22121 :מס' חלקות .2,8,5 :
גוש 22112 :מס' חלקות15,12 :
מטרת הדיון :דיון בהתנגדות.

.8

בקשה לשימוש חורג מתכנית בתחנת ניסיונות ערבה

המבקש :מו"פ חקלאי ערבה דרומית
מטרת הבקשה :שימוש חורג מתכנית  122002018לחווה ניסיונית במבנים  18,12,18ממחסנים למגורים למשך  2שנים.
מקום התכנית :מחוז :דרום ,מרחב תכנון :חבל אילות  ,תחום שיפוט :מ.א .חבל אילות.
גושים חלקות  :גוש 22121 :מס' חלקות בחלקן ..2,2,18 :
מטרת הדיון :דיון בבקשה.
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.5

תכנית מס'  802-0222155קבוץ יהל  -תמריה

המבקש :קבוץ יהל
מטרת התכנית :החלפת שטחים לצורך הגדלת מפעל התמרים.
מקום התכנית :מחוז :דרום ,מרחב תכנון :חבל אילות  ,תחום שיפוט :מ.א .חבל אילות.
גושים חלקות  :גוש 22108 :מס' חלקות בחלקן .808 :
מטרת הדיון :דיון בתכנית

רשמה :אגי נקש
מאשר:
דר' חנן גינת – יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ובניה
לבירור ופרטים ניתן לפנות למזכירת הועדה  -אגי נקש ,בטלפון שמספרו 02-8255201 :או בכתובת דוא"ל :
agi@eilot.org.il
קישור לאתר הועדה :

www.eilot.org.il/vaada

