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 בכסלו התשע"ט חכ"
 2018בדצמבר  6

 2018-6399דת 
 
 

 לכבוד
 שבע -חגי סלע, מתכנן המחוז, רשות מקרקעי ישראל באר  מר

 מהנדסת הועדה המקומית, מועצה מקומית תעשייתית נאות חובב -גב' אירית בנדו 
 חיפה 2נאסר קייס, עו"ד, שד' הפלי"ם 

 -עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  -מאיסאנה מוראני, עו"ד 
 למען זכויות תכנון,  ניםתכנבמקום מ -דפנה ספורטה, אדריכלית 

 ירושלים 13רחוב אבן עזרא 
 מנהלת תכנון, נגב גז טבעי,  -גב' עינב עמרם  -מר יוני לויאל, מהנדס ראשי 

 בני ברק 7רחוב מצדה 
 חיפה 10חברת חשמל לישראל, ת"ד  -מר גיא גריצמן, סמנכ"ל לתכנון 

 דין, תל אביב ורכימ. פירון ושות' ע -ברק קינן, עו"ד  -צבי פירון, עו"ד 
 זינגר, דנה ושות' משרד עורכי דין,  -שרית דנה, עו"ד  -שלום זינגר, עו"ד 
 ירושלים 27רחוב קרן היסוד 

 אור יהודה 1021נתיבי ישראל, ת"ד  -גב' פלדמן עינת, ס' מהנדס תנועה ראשי 
 ירושלים 13אבן עזרא 

 
 

 א.נ.,
 

 אזור תעשיה מיוחד רמת בקע - 0479709-621תכנית מס'  הנדון:
  

 
ועדת המשנה להתנגדויות שליד הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, בישיבתה מספר 

  תיו, דנה בהתנגדו 03/12/2018 שהתקיימה בתאריך  2018027
 שהוגשו לתכנית שבנדון.

 
 יעו בפני הועדה והשמיעו התנגדותם לתכנית:הופ

 מנהלת תכנון סטטוטורי ורישוי –נגב גז טבעי  -עינב עמרם  
 מהנדסת המועצה המקומית התעשייתית נאות חובב  -אירית בנדו 

 בשם חברת אלביט מערכות בע''מ –ראש מינהלת הפרוייקט להעברת תע"ש  -יאיר נוה  
 מערכות בע''מ בשם חברת אלביט -ברק קינן, עו"ד 
 מתכננת צוות נגב –עמותת במקום  –דפנה ספורטה 

 עדאלה המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי   -מאיסאנה מוראני, עו"ד 
 בשם משפחת אבו קרינאת -נאסר קייס, עו"ד 

 סמנכ"ל לתכנון חברת חשמל לישראל -גיא גריצמן 
 אליועצת סטטוטורית חברת אביב מטעם נתיבי ישר –טל ונגר 
 רשות מקרקעי ישראל  )התנגדות עצמית( -מתכנן המחוז  –חגי סלע 

 
 

 כן הופיעו בפני הועדה והשיבו להתנגדויות:
 מנהל האינטגרציה של מעבר תע"ש לנגב  –נציג משרד הביטחון  –בני קוזין 
 מתכנן משרד נעמה מליס –יאיר כהן 

 יועץ תנועה –משרד ינון  –אלעד איילון 
 המשרד להגנת הסביבה –מתכננת המחוז  –ליאורה גולוב 

 מנהלת אגף פרוייקטים לאומיים  -רשות מקרקעי ישראל  –פאני ששפורטה 
 תה"ל מתכנן מים  -אייל פרייס 
 מנהל רשות מקרקעי ישראל –ערן ראובני 
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 החלטה:
ונים מחליטה הועדה, לאחר ששמעה את המתנגדים, את מגישי ועורכי התכנית ואת הנציגים הש

 לשוב ולדון, בדיון פנימי, בהתנגדויות ובתכנית, במועד שיקבע.
 

פונה לרשות להסדרת התיישבות הבדואים להעביר את התייחסותה ביחס לפתרונות  הועדה
יום עם העתק  30המוצעים על ידה לתושבים בתחום הקו הכחול.  התייחסות כאמור תועבר תוך 

 לכל הצדדים כולל המתנגדים.
 
 
 

  
 
 
 

 העתק:
 רמת השרון 64"ש מערכות בע''מ, שד' ביאליק תע
 ומית רמת נגבמהנידסת הועדה המק -שירה מור יוסף גב' 

 ב' גבעתיים-6נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים, תפוצת ישראל  -אדר' נעמה מליס 
 מהנדס הועדה המרחבית אבו בסמה -בסאם אבו ציאם מר 


