בקשה להיתר מכח פרק המים ,חלק ההיתרים בתמ"א  1לפי חוק התכנון והבניה,
התשכ"ה 1965 -
קו מחבר קו ירקון -לאשקלון
ניתנת בזה הודעה כי מקורות חברת המים בע"מ (מקורות) הגישה לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של
תשתיות לאומיות בקשה להיתר לפי חוק התכנון והבניה ומכוח סעיף  6.6.3בפרק המים ,חלק
ההיתרים בתמ"א ( 1להלן "התכנית המאושרת") ,בדבר הקמת קו מים מחבר מקו ירקון מערבי
בסמיכות מאזור משואות יצחק  -נגבה ועד לכביש  4מול אשקלון.
תיאור מיקום:
קו מים המסומן כרצועה לתכנון בתמ"א  1מאזור משואות יצחק ועד לאשקלון .תוואי הקו עובר בתחום
שתי ועדות מקומיות :שפיר וחוף אשקלון
מהות הבקשה:
פרק ההיתרים בתמ"א  1קובע את קיום התנאים הבאים להקמת קו:
פרסום על חשבון המבקש בעיתון ובאינטרנט הודעה ,בה יפורטו :מהות הבקשה ,האפשרות להקמת
מתקני מים נוספים בתחום החצר בעתיד וכן האפשרות להגשת התנגדות בתוך  30ימים מיום הפרסום
בעיתון.
הודעה המפרטת את מהות הבקשה תוצג על-ידי המבקש במקום בולט בחזית הקרקע או הבניין שעליהם
חלה הבקשה במשך התקופה להגשת ההתנגדויות.
השטחים הכלולים בבקשה ומקומם:
מחוז :דרום
מרחבי תכנון מקומיים :שפיר וחוף אשקלון
רשימת הגושים ,החלקות וחלקי החלקות הכלולים בתחום הבקשה:
טבלת גושים חלקות ,מחוז דרום ,תחום שיפוט :שפיר וחוף אשקלון
חלקות בשלמותן
גוש
מוסדר/לא
מס' גוש
בשלמות/חלקי
מוסדר
מוסדר
2681
3072

מוסדר

3073
1090
1093

מוסדר
מוסדר
מוסדר

2702
1121
2701
2676

מוסדר
מוסדר
מוסדר
מוסדר

2673

מוסדר

חלקי חלקות
6
30,10,26,34,24,2
0,37,38
4
9,6,13
59,58,56,55,65,6
4,63,62,61,66,69
68,
2
6
2,7
16,12,5,6,7,8,2,3
4,14,
38,39,40,41,42,4
3,44,29,30,31,32

הכל לפי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול .במקרה של אי התאמה בין רשימת הגושים והחלקות
לבין המסומן בתשריט יגבר המסומן בתשריט.
המועד להגשת התנגדויות:
כל מי שסבור שהוא עלול להיפגע מהבקשה רשאי להגיש את הערותיו לבקשה בתוך  30יום מיום פרסום

הודעה זו .הפנייה לוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות תלווה בנימוק וביסוס טיעונים
ותעשה באמצעות טופס מקוון בכתובת האינטרנט/http://iplan.gov.il/hasagot_vatal :
או בכתובת הדוא"לti-tashtiyot@iplan.gov.il :
או בכתב למשרדי הוועדה.
אין צורך בצירוף תצהיר עו"ד .פניות ושאלות ניתן להעביר לכתובת הדוא"ל לעיל.
המתנגדים יזומנו לדיון בפני ועדת המשנה להקלות של הועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות
לאומיות מיד בתום תקופת ההתנגדויות .לצורך כך ,בפנייה ,יש לציין פרטים מלאים ליצירת קשר:
כתובת מגורים ,כתובת דואר אלקטרוני ,טלפון.
עיון במסמכי הבקשה:
כל המעוניין רשאי לעיין במסמכי הבקשה ע"י סריקת הברקוד בהודעה זו או באתר האינטרנט של
מינהל התכנון בכתובת ,https://bit.ly/38EgGV4 :באתר האינטרנט של מקורות בכתובת:
http://www.mekorot.co.il/Heb/newsite/InformationCenter/Pages/Capproves.aspx
ובמשרדי הוועדות הרשומות להלן ,בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל:
( )1הוועדה הארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות.
כתובת :רח' בית הדפוס  – 12בית השנהב ,בניין  ,Cירושלים.
טלפון0747-578208 :

כתובת אימיילti-tashtiyot@iplan.gov.il :

( )2הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום
כתובת :התקווה  , 4מיקוד  8489312באר שבע.
טלפון074-7697182 :

כתובת אימיילMiryamco@iplan.gov.il :

( )3הועדה המקומית לתכנון ולבניה שפיר
כתובת :מועצה אזורית שפיר ,מרכז שפירא.
טלפון08-8508935 :

כתובת אימיילvaada@shafir.org.il :

( )4הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף אשקלון
כתובת :ישוב בת הדר ,מאחורי מבנה המתנ"ס של המועצה האזורית.
טלפון08-6776403 :

כתובת אימיילvaada@hof-ashkelon.org.il :

