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 7802פברואר  80ביעי ר יום

 

 לכבוד

 מר דוד לפלר

 יו"ר ועדה מחוזית מחוז דרום

 מנהל התכנון

 משרד האוצר

 

 דוד שלום רב,

 רמוןהנדון: נתונים שגויים בנספח נופי סביבתי לאיתור חלופות לבריכת מקורות במצפה 

תושבים אשר הצטרפו  035בפנייתי זו אליך, כראש תחום תכנון וסביבה של עמותת קשת, הנני מייצג 

 בחתימתם למכתב זה ולטענות המועלות בו, כנגד ההליך שבנדון.

והחלטת הועדה המחוזית  82523316בהמשך להחלטת הועדה המקומית לתכנון בניה מצפה רמון מתאריך 

א', אשר הומלצה ע"י היזם, חברת מקורות, על 5לקדם את תכנון חלופה  1123523316מחוז דרום מתאריך 

במסמך זה  הועדה, כיחברי בסיס הנתונים שבמסמך שבנדון, אבקש להסב את תשומת ליבך ולהביא לידיעת 

 .ומהותיות נפלו מספר שגיאות עקרוניות

, עליה עשויות לחייב בחינה מחדש של החלופות ואת המלצת היזם על החלופה הנזכרת לעיל ,שגיאות אלה

 .סמכו ידיהן הועדה המחוזית והועדה המקומית לתכנון ובניה

 ה זו.בנוסף, נבקש להעלות טיעונים נוספים הנוגעים להחלטה לקידום תכנון חלופ

 לה מבדיקתנו את המסמך.אשר ע הטיעונים לגבי נתונים שגוייםלהלן פירוט 

 התאמה הנדסית .0

+ מטר, אך בדיקה מדוקדקת מעלה כי 763א' עומד על כ 5מבדיקה שערכנו, אכן הרום של חלופה  .1.1

 מ'(. 03-73 -רוחב השלוחה בגובה זה עומד על עשרות מטרים ספורים בלבד )כ

 המאששת טענה זו ARCGISבמתוכנת  מצ"ב מפת סימון גבהים .1.3
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בהנחה שגובהה ) פני השטח מלמד כי, על מנת ליצור משטח מפולס להקמת הבריכהגובה ניתוח  .1.0

יהיה צורך "לגלח" את השלוחה  (מ"ר 7,333 -מטרים ושיטחה כ 73 -מטרים, קוטרה יהיה כ 7יהיה 

 + מטר בלבד.753כך שהרום האפקטיבי של חלופה זו יהיה 

מ', הגובה המינימלי בשולי שטח העיגול הינו  133בתמונה  הפוליגוןמצ"ב תרשים הניתוח )קוטר  .1.7

 מ'(:777
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 יםהמופיע B-B -ו A-Aבחתכים  סימוכין לקביעה זו ניתן למצוא אף בנספח בחינת החלופות עצמו .1.5

 :ים להלןמובאולנספח בחינת החלופות,  77-75 ים בעמוד

 

 

 

 

 להיות כדלקמן:לפיכך, הנתונים ההנדסיים של הבריכה היו אמורים  .1.6

 + בלבד753התאמת רום חלופה:  .1.6.1

 א'(: 3שליטה ואמינות )בדומה לחלופה  .1.6.3

 ללא שאיבהבמקום  יש צורך בשאיבהיתכן ו .1.6.3.1

 אמינות גבוההבמקום  אמינות בינונית .1.6.3.3
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 יש שליטהעל מצפה רמון במקום  אין שליטה .1.6.3.0

 א'(3התאמה למערכת הקיימת )בדומה לחלופה  .1.6.0

 התאמה גבוההבמקום  התאמה בינונית .1.6.0.1

 ידרשו שינויים מהחיבור לקו שדה בוקר, מצפה רמון ודרומה. .1.6.0.3

א' היה 5פועל יוצא של הטיעונים הנ"ל הוא כי הניקוד הכללי של ההתאמה ההנדסית של חלופה  .0.2

 כפי שצוין בנספח הנופי. 7.0ולא  7.2א', קרי 7אמור להיות בינוני וקרוב יותר לניקוד חלופה 

 התאמה סטטוטורית .7

, מהדימוי 162131233238א' נמצאת בשטחה של תכנית 5הנופי, כאילו חלופה  בניגוד לטענה בנספח .3.1

המצורף להלן, ניתן להבחין בברור כי החלופה כלל אינה נמצאת בשטח התכנית לעיל. טעות זו ניכרת 

 לנספח הנופי. 33בעמוד  6במפה מס'  גם

 

ברי, כאשר ההבדל היחיד ב', נמצאת בשטח נוף מד5 -ו 5א', בדומה לחלופות 5יתרה מזאת, חלופה  .7.7

ובסמיכות הוא שהשטח אינו מוגדר כשטח נוף מדברי לשימור, אך נמצאת במובהק בשולי שטח זה 

לפיתוח המוצע תהיה השפעה קשה על גבול השטח המדברי ות כי וניתן לקבוע בוודאגבוהה לו 

 לשימור.

 לפיכך, ההגדרות הסטטוטוריות של החלופה אמורות היו להיות כדלקמן .3.0

 בינוי עירוניבמקום אזור  שטחים פתוחים :3021727התאמה לתמ"מ  .3.0.1

שטח המיועד לשצ"פ בו מותרת הקמת במקום  לא רלוונטי התאמה לתוכניות מאושרות: .3.0.3

 02/080/87/72תשתיות בתוכנית מאושרת 

א' 5פועל יוצא של הטיעונים הנ"ל הוא כי הניקוד הכללי של ההתאמה הסטטוטורית של חלופה  .7.2

כפי שצוין בנספח  3ולא  7ב', קרי 5או  5ר לניקוד חלופה היה אמור להיות בינוני וקרוב יות

 הנופי.
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שטח המיועד  382131233238נמצאת בשטח שהגדרתו לפי תוכנית  3בנוסף, נטען כי חלופה  .3.5

נמצאת  3של הנספח עצמו, ניתן לראות בבירור כי חלופה  5למגורים ותעסוקה, ואילו ממפה מספר 

 א. 5פה בשטח שהגדרתו נוף מדברי, בדומה לחלו

 

כריה וחציבה, אשר עודנה  – 108233238נמצאת בתוך הקו הכחול של תכנית  3יצוין כי חלופה  .3.6

בפועל הינו בתוקף ולמעשה החלופה ממוקמת בשולי שטח חציבה מופר אשר שוקם לאחרונה ויעודו 

לפי  למגורים, ומרחק החלופה משטחים המיועדים פארק עירוני ולא מגורים ותעסוקה, כפי שנטען

על גבי תשריט תוכנית  3. מצ"ב מיקום חלופה מטרים לפחות 133, הוא תוכנית אב מתאר

108233238. 
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 היה אמור להיות גבוה יותר מהמצוין בנספח. 3לפיכך, ניקוד חלופה  .3.8

 רגישות נופית וסביבתית .3

סביבתי", למעט בחינה שטחית של המצב -נספח נופילמרות שהנספח שבנדון מתהדר בכותרת " .0.1

השפעות על הסביבה באינו עוסק כמעט המסמך  ,הקיים של החלופות הנבחנות בקריטריון הסביבתי

לבחון את בואנו ב א'.5פה וחלופה ובכלל זה השפעותיה ההרסניות של חלופה של כל חלו

השפעותיהן הסביבתיות של החלופות השונות עלינו לבחון את כלל השפעותיהן המרחביות 

מקומית הינה בלתי מקצועית בדיקה ולא את ההשפעה המקומית בלבד. ואפקט השוליים שלהן 

 ולוקה בחסר.

 ונזק בלתי הפיך חמורה מהווה פגיעה (כגון קווי הולכת מים)כי גם פעולת הטמנת תשתיות  נדגיש .0.3

 , הרבה מעבר לשלב ההקמה.פני הקרקעל

 13א', גילוח של גובה של כ 5אין התייחסות בנספח לנזקי פיתוח האינטנסיבי הנדרש ליישום חלופה  .0.0

מטרים מרום השלוחה על מנת לייצר בסיס קוטר הבריכה  ולהרס הערוצים הסמוכים  17עד 

 למכתב זה. 1לשלוחה, כנטען בסעיף 

א' יחייב ייצור 5בשל הצורך לגלח את השלוחה ולחפור בו בעומק של מספר מטרים, מימוש חלופה  .0.7

אל המדרונות  יישפךכמות אדירה של פסולת עפר בהיקף של עשרות אלפי טונות. חלק מפסולת זו 

משני עברי השלוחה ויגרום להריסתם המוחלטת בשטח גדול הרבה יותר מהשטח הדרוש לבריכה 

הפסולת תשונע אל מחוץ לאתר. יעד שינוע הפסולת לא נבחן כלל בנספח בחינת  עצמה. יתרת

 החלופות שבנדון.

הנספח אינו סוקר כלל את ההשפעה הסביבתית של חיבור תשתיות המים של הבריכה למערכת  .0.5

הקיימת. חלופות אשר נמצאות בשטחים הפתוחים, מרוחקות מרחק רב מהתשתית הקיימת והשטח 
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ן התשתית הקיימת הינו שטח פתוח בלתי מופר. לעניות דעתנו, יש לכלול בנספח במפריד בינן לבי

בדיקה של היקף ההפרה של שטחים פתוחים בשל עבודות לחיבור הבריכה לתשתית הקיימת 

 ולשקלל נתון זה תחת סעיף הרגישות הנופית והסביבתית.

אשר אין להתייחס לגבולותיו  א' נמצאת בסמיכות גבוהה מאד לשוליו של המסדרון האקולוגי,5חלופה  .0.6

 כגבולות סטטוטוריים קשיחים ולכן החלופה הייתה צריכה לאבד ניקוד בקריטריון זה.

 נוף ודרכים .2

 א אינה נצפית לעבר הישוב.5נטען בקריטריון זה כי חלופה  –נצפות  .7.1

-םהדופן הדרו מכלא. ניתן לראות בבירור שנקודה זו נצפית 5להלן דימוי שצולם ממיקום חלופה  .7.3

 לפיכך גם נתון זה מהווה שגיאה עובדתית. מערבית של הישוב.

יתרה מכך, הנספח בוחן את נצפותה של הבריכה כמפגע נופי פוטנציאלי מתוך השטח הבנוי בלבד.  .7.0

בחינה של קריטריון זה בהיבט של חלופות צמודות דופן הינו מיותר לחלוטין, מאחר שבאופן טבעי 

פים זה מזה. אם מעוניינים לבחון עקרונות נצפות של מפגע, יש שטחים בנויים סמוכים צופים ונצ

לבדוק את נצפות מפגע כזה מכיוון השטחים הפתוחים והשמורות ונושא זה לא נבדק בנספח כלל 

ערים וישובים רבים מספור במדינת ישראל מכילים בריכות מים צמודות דופן הבנויות לעיתים ועיקר. 

 סיבה להימנע מבינוי תשתיתי כזה גם במצפה רמון.כל  בתוך שכונות מגורים עצמן. אין

 

 

 תחשיב ניקוד החלופותאופן  .5

אופן חישוב הניקוד המשוקלל של החלופות לפי הקריטריונים השונים אינו מובהר במסגרת הנספח  .5.1

 הנופי לבחינת החלופות. חישוב מהיר מראה כי אין מדובר בממוצע שווה משקל.

 בלבד. 3.585א' היה עומד על 5חלופה בממוצע שווה משקל ניקוד  .5.3

לפיכך לא ניתן לשער מה היה יכול להיות הניקוד של החלופות השונות לאחר תיקון השגיאות  .5.0

 הנזכרות לעיל.

 .באופן המניח את הדעת בהיר את אופן חישוב הניקוד המשוקללי מן הראוי כי היזם .5.7
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 א'5טיעונים נוספים הנוגעים להחלטה לקידום תכנון חלופה 

 קודם כתיבת הנספח )שפת מדבר( 023/87/72א' בתוכנית 5סימון מראש של חלופה  .2

( עולה 3316פברואר  7)מהדורה  170233238מבחינה מדוקדקת של טיוטות תשריט ותקנון תכנית  .6.1

א', כבר 5חלופה  ן תשריט מבנה הבריכה עבורלבריכת מים, סומבה המיועד  757מגרש על גבי כי 

 . חודשים  קודם לפרסום הנספח נשוא מכתב זה 3, 3316בחודש פברואר 

)מהדורה  170233238תכנית תשריט מהדורת הבבמועד הנ"ל לא סומנו הסמוכות, ב' 5או  5חלופות  .6.3

 .ולא נפסלו מהליך הבחינה במועד זה על אף שהן ממוקמות בשטח התכנית ( 3316פברואר  7

המורה ליזם  ,3316, הקודם למועד פברואר קיים ברשותנו מסמך מאת לשכת התכנוןלא  בנוסף, .6.0

 קיים כזה, נשמח לקבל העתק ממנו.אם ב .א'5דווקא בחלופה ריכה לסמן את הב

לכתחילה מוטה לצורך המלצה על עובדה זו מעלה חשש סביר, כי הליך בחינת החלופות היה מ .2.2

 .בשל החלטה מוקדמת לקדמה עוד טרם עריכת בחינת החלופות המלאה בפועל א'5חלופה 

 א' בין שני נספחי השוואת החלופות5שינוי ניקוד חלופה  .2

 3.7א' ציון משוקלל 5קיבלה חלופה  3323316בנספח השוואת החלופות מחודש  .8.1

 3.6א' ציון משוקלל 5קיבלה חלופה  3523316בנספח השוואת החלופות מחודש  .8.3

 3חודשים אלו, לא חל כל שינוי בנתוני החלופה, כיצד זכתה לציון גבוה יותר כעבור  3במהלך  .2.3

 חודשים?

 שיתוף הציבור .0

המועצה המקומית מצפה היזם או נבקש לציין כי עצם בחינת החלופות לא הובאה באף שלב, ע"י  .7.1

 רמון, לידיעת הציבור במצפה רמון.

, ד"ר עלית ה לראשת היחידה הסביבתית הר הנגבהוגש , 3316למאי  15 -כבר בף, למרות שבנוס .7.3

, מר איתי ענר, המרכזים את עבודת הועדה המקומית ולרכז היחידה במועצה המקומית שפרן-וייל

בקשות לכך, לא הוצגו החלופות בוועדה המקומית לאיכות הסביבה והוועדה לא  לאיכות הסביבה,

 .בדבר החלופה המועדפת לראש המועצהנתנה המלצתה 

הליך מודרו לחלוטין מעצם קיומו של ה ,היחידה הסביבתית הר הנגב ואנשיה תנוסף על כך, ראש .7.0

וועדה ה לא הסביבתית חוות הדעת המקצועית מאת היחידהכל לבחינת החלופות ולא הועברה 

 המקומית לתכנון ובניה.

ממנכ"ל המועצה המקומית, לקחת חלק בדיוני הועדה בנוסף, בקשתם של אנשי היחידה הסביבתית  .7.7

א' לא אושרה והם לא זומנו לישיבת 5המקומית לתכנון ובניה בבואה לאשרר את בחירת חלופה 

 .בה הוחלט על החלופה המומלצת עדהוהו

)פתחת  682131233233הועדה המחוזית בנושא תכנית מליאת בהקשר זה אבקש לציין את החלטת  .7.5

"היה מקום לאפשר בה מצוין כי ועדת המשנה להתנגדויות סברה כי  6.13.3313מתאריך ניצנה( 

לציבור להשמיע את דברו ולחלוק רעיונות, על מנת כי מירב השיקולים יעמדו בפני הועדה, לעת 

בחירת החלופה שיוחלט על הפקדתה. על אף שאין מדובר בחובה חוקית בתכנית מעין זו, יצירת 

 כולה לטייב את החלופה המוצעת ולמנוע התנגדות רחבה כ"כ."דיאלוג עם הציבור היתה י

 זו, ראוי להחיל דרישה דומה גם במקרה דנן. בהינתן ההנחה כי הועדה המחוזית עיקבית בגישתה .7.6

אבקשך להורות ליזם, על לפיכך, אם וכאשר יוחלט על בחינה מחדש של חלופות למיקום הבריכה,  .7.8

קומית לאיכות הסביבה ואת היחידה הסביבתית בהליך קיום שיתוף ציבור וכן הכללת הועדה המ

 הבחינה והבחירה של החלופה הנבחרת.
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 המקומית לתכנון ובניה בוועדההליך קבלת ההחלטה  .9

ללא  המחוזיתבפני הועדה  א'5לקידום חלופה  המלצת המועצה המקומיתהובאה , 15.7.16בתאריך  .5.1

 הליך סדור וללא החלטה כתובה של הועדה המקומית לתכנון ובניה.

בדיון זה נקבע כי על הועדה המקומית לקיים דיון בחלופות ולהביא המלצתה בפני הועדה המוזית  .5.3

 יום. 03תוך 

בו נתבקש ראש המועצה לקיים ההליך הסדור לעיל, , שעות לאחר הדיון בועדה המחוזית 77 .5.0

ובוודאי  של הועדה המקומית ללא פרסום סדר יום כנדרשישיבת בזק  18.7.16בתאריך  התקיימה

לציין כי הציבור יותר מ .ללא הצגה מעמיקה ומוקדמת של הנושא בפני שאר חברי הועדה המקומית

חייבה הועדה המחוזית את  לראיה,לא יודע על קיום ישיבה זו ולא יכול היה להביע דעתו בה. 

 המועצה המקומית לערוך דיון חוזר בהחלטה.

של נוספת ישיבה  11.5.3316בתאריך  לאחר פסילת ההחלטה הנ"ל ע"י הועדה המחוזית, התקיימה .5.7

, תוך שהוא מכנה בדבל "הצגה פרוצדורלית"הועדה המקומית בה טען ראש המועצה כי הוא מקיים 

מכלה הוקובל על כך שנאלץ לקיים דיון חוזר  "אוהבי לטאות" -תושבים שהגיעו להביע דעתם בדיון  

שיתוף "מכנה מעמד מביש שכזה מאן דהו אם ב .את זמנם של חברי הועדה ונציגי מקורות לשווא

 אזי עליו להתכבד וללמוד שיתוף ציבור מהו ומהן מטרותיו. "ציבור

 , בלשון המעטה,בחסר תואופן קבלת ההחלטות במועצה המקומית לוקהתנהלות היזם ויש לציין כי  .5.5

, גם אם המלצתם אינה שעניינם הגנה על הסביבה המועצה וסדותמוהדרת גורמים מקצועיים או 

 בכושר קבלת ההחלטה הנ"ל. פגם מהותימהווה מחייבת, 

 פיצול הבריכה –חלופה נוספת  .08

כה החדשה ועל אך העובדה כי היזם נמנע מלפרט את זהות הצרכנים של הברי על פי בדיקתנו .13.1

מ"ק, אינו מיועד באופן בלעדי לשימוש עירוני של מצפה  03,333, סך האיגום המוצע, וביזורם

 רמון.

 חקלאיות ברמת נפחאהחוות בתי הסוהר והחלק מהכמות מיועדת כעתודה ל .13.1.1

 חלק מהכמות מיועדת לשימוש חוות חקלאיות ומיזמים תיירותיים בתכנית שפת מדבר .13.1.3

אך באה על אינה מיועדת למצפה רמון בלבד,  ,אגר בבריכהיכמות שתזו, המלמדת כי העובדה  .13.3

 , אינה באה לידי ביטוי כלשהו בנספח.הסביבתי של מצפה רמון חשבון ההון

לשם פיצול הבריכה הנדונה, ניתן לאתר חלופות נוספות למיקום שתי בריכות קטנות יותר,  .13.0

 נוספות, אשר יאגמו את המים הדרושים לצרכים אלה בסמיכות לצרכנים.

במקרה כזה, הבריכה אשר יהיה להקים במצפה רמון תהיה בנפח ושטח קטנים משמעותית  .13.7

ן בשטחים מופרים עשויה להיות גבוהה אף מן מהבריכה המוצעת וסקירת החלופות צמודות הדופ

וביעוד של  דונם 17בשטח של כ  137230238המוצע בנספח שבנדון. לדוגמה מגרש ח' בתוכנית 

 + מטר.753ואשר נמצא ברום של  מתקני ספורט אשר לא מומש מעולם

 לוגאקואציין כי, קודם להחלטה על חלופה בוועדה המקומית מצפה רמון פנה מר עודד נצר,   .13.5

מחוז דרום של המשרד להגנת הסביבה, אל ראש המועצה המקומית עם הצעה לקידום בריכה 

 להתייחסות רצינית.כלל קטנה יותר בתחומי תכנית שפת מדבר. הצעתו לא זכתה 

נבחנה אי פעם לאורך התהליך, האפשרות לפצל את הבריכה, הרי שלבחינה זו אין כל ביטוי באם  .13.6

 באף אחד מהמסמכים שתעדו את הליך בחינת החלופות.
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תוך ניצול  (בשדה בוקר או רמת נפחא) 73כן, יש לזכור כי הקמת בריכה נוספת לאורך כביש כמו  .13.8

 הנחת קווי מים נוספים כלשהם.שטחים מופרים, תשען על תשתית הובלת מים קיימת ולא תצריך 

ית שפת מדבר, תצריך בכל מקרה הנחת קווי מים ועוד, הובלת מים עתידית לצרכנים בתכנזאת  .13.7

 חדשים, תהא החלופה בתבנה אשר תהא.

לא  (או כל חלופה אחרת)כן, שיקולים תקציביים העשויים לעלות כנגד חלופת פיצול הבריכה כמו  .13.5

 נכללו בנספח, והתייחסות לקריטריון כזה מצריך נספח השוואת חלופות חדש ממילא.

החשוב לזכור הוא שבעוד תקציבי חברת מקורות הינם משאב מתחדש, השטחים הדבר  .08.08

 בלתי הפיך.הפתוחים סביב מצפה רמון הינם משאב מתכלה ופגיעה בהם הינה נזק 

 סיכום:

הנספח הנופי לבחינת החלופות רצוף טעויות, אשר כתוצאה מהן ניקוד החלופה המומלצת גבוה מהראוי  .1

 ר תיקון, יהיה נמוך מניקודן של חלופות אחרות.ואף יתכן לאח

מוטה לטובת  ,א' סומנה מראש כחלופה מועדפת והנספח אשר ממליץ לפתחה5קיים חשש סביר כי חלופה  .3

 חלופה זו.

לכל אורך הליך  המידע אודות התכנון להקמת בריכה הוסתר מהציבור ומגורמים מקצועיים בתוך המועצה .0

 .בחינת החלופות

 ך:לפיכך, אבקש .2

א' מאחר 5את החלטות הוועדה המקומית והוועדה המחוזית לקידום חלופה כליל לבטל  .2.0

תוך הליך אשר הדיר את הציבור ואת הגורמים המקצועיים  ומוטעה והתקבלו על סמך מידע שגוי

 .במועצה המקומית

ושיתוף פעיל של מוסדות המועצה  לדרוש מהיזם לקיים הליך בחינה שקוף בפני הציבור .2.7

 המקומית שתפקידם הגנה על הסביבה.

לערוך מחדש את בחינת החלופות ולעצור את הליכי התכנון  , חברת מקורות,לדרוש מהיזם .2.3

ובחינה מעמיקה של מרחב חלופות רחב יותר כפי שיעלה מהציבור  לרבות חלופת פיצול הבריכה

 .ומהגורמים המקצועיים

 

 לתשובתך אודה

 

 בברכה

 
 

 עזרי קידר
 ראש תחום תכנון וסביבה

 עמותת קשת
 מצפה רמון
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 העתקים:

 חברי הועדה המחוזית 

 דרום מחוז מתכננת – סיבר אליסיה' גב 

 הסביבה להגנת השר נציגת - גולוב ליאורה' גב 

 טחוןיהב משרד נציג – עטייה עמנואל ל"סא  

 והשיכון הבינוי שר נציגת - ניידמן אירנה' גב 

 הבריאות משרד נציגת – צפנת עפרי' גב 

 המשפטים משרד נציגת – רביד סילביה ד"עו 

 החקלאות משרד נציג – מורג יואב מר 

 התחבורה משרד נציג – טלאור ישי מר 

 התיירות שר נציגת - גבאי סיגל' גב 

 שות מקרקעי ישראלר נציג – ראובני ערן מר 

 הסביבתיים הארגונים נציג - טחנאי שי מר 

 רהט עיריית ראש - אלקרנאוי טלאל מר 

 דימונה עיריית ראש - ביטון בני מר 

 נתיבות עיריית ראש - זוהר יחיאל מר 

 עומר המקומית המועצה ראש - בדש פיני מר 

 לכיש האזורית המועצה ראש - מורביה דני מר 
 

 העתקים נוספים:

 התשתיות משרד ל"מנכ - מרידור שאול מר 

 התשתיות משרד, ומים אנרגיה תשתיות ל"סמנכ - ליפשיץ יחזקאל מר 

 התיירות משרד ל"מנכ – הלוי אמיר מר 

 הבריאות משרד ל"מנכ - טוב סימן בר משה מר 

 הסביבה להגנת המשרד ל"מנכ – דנציגר ישראל מר 

 החקלאות משרד ל"מנכ - אליהו בן שלמה מר 

 המים רשות ל"מנכ - גראזי משה מר 

 המים רשות פיתוח אגף מנהלת - שוורץ מלה' גב 

 הסביבה להגנת המשרד, דרום מחוז מנהל - סמט גיא מר 

 שות מקרקעי ישראלר, דרום מחוז מנהל – סלע חגי מר 

 הסביבה להגנת המשרד, דרום מחוז אקולוג – נצר עודד מר 

 טחוןיהב משרד נציג מ"מ – אלוני שחר ן"רס 

 מקורות ל"מנכ - חמו בן שמעון מר 

 (ל"מנכ לשכת באמצעות) בפועל מקורות ל"מנכ – שוחט יוחאי מר 

 מקורות, דרום מרחב מנהל – אמסלם אריה מר 

 מקורות, מידע מערכות מהנדס - אליהו ניצן מר 

 מקורות, הדרום במרחב מרחבי ביטוח ומתאם המקרקעין על ממונה - יוניסיאן אפרים מר 

 ( מקורות) נגר טפר גלית' גב 

 (ל.ה.ת) הופמן דפנה' גב 

 ( התכנית בלשכת התכנית רפרנטית) טרקטינסקי אסתר' גב 

 התכנון לשכת – קורץ דיאנה' גב 

 דרום המחוזית הוועדה ש"יועמ - ליבר ניסים הדר מר 

 המחוז מתכננת גןס- פורטי עלי' אדר 

 הסביבה להגנת משרד נציג מקום מ"מ אורלב עדית' גב 

 המשפטים משרד נציג מקום מ"מ - בוכריס טובה' גב 

 רשות הטבע והגנים, דרום מחוז מתכנן - אלון עזרי מר 

 הנגב הר סביבתית יחידה ראש - שפרן-וייל עלית ר"ד 

 רמון מצפה מקומית מועצה סביבתית יחידה רכז - ענר איתי מר 

 קשת עמותת, מנהל ועד ר"יו - אנגלמן קרן 'אדר 

 קשת עמותת, מנהל ועד חברת - סילברט קדם אפרת 

 קשת עמותת מנהל ועד חבר - אבני יואב ר"ד 

 רמון מצפה מקומית מועצה מהנדס – חזן גלעד מר 

 


