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 לכבוד

 

 גברת נכבדה,

 

 ":0008-20-3056בקשה מספר "החלטה בהנדון: 

 התקבלה אצלינו     "לקבלת מידע בנושא "פזורת ואדי אל נעם )שגב שלום( 20.2.2020בקשתך מיום   

 :התייחסותנוונבדקה ולהלן  20.2.2020ביום  

 :הלןבהתאם למפורט לברשות מינהל התכנון מצוי מידע  .1

בו שבתחום הפוליגון  תכנון כיבהלי+ תכניות  תכניות המאושרותמידע הנוגע ל .א

 קרי תכניות מקוונות.  מצויות התכניות כפי שנוצרו במינהל התכנון, 

בתחום  שמצוי כפי  GIS     על ידכם בפורמטלבקשתכם, מצורף המידע המבוקש 

את המידע הקיים בתכניות אלה ובכלל זה הקבצים כוללים הפוליגון המבוקש. 

 ידכם, ככל שקיימות בתכניות האמורות.בדבר התשתיות שהתבקשו על 

הפוליגון שצורף לבקשתכם נבחן על ידינו בהתאם לשכבות  - 1מידע הנוגע לתמ"א  .ב

 , בכדי לברר באם נמצאים בה נתוני תכנון מתארי של תשתיות.1תמ"א 

, שבתחום הפוליגון 1אותרו קבצי נתוני התכנון המתארי כפי שמופיעים בתמ"א 

 שצורף לבקשתכם. 

 קישור לקבצים :נתונים אלוהבא בקישור  רצ"ב

 

   התכנון מינהל יש בידי  לעיל, , 1ין בסעיף שצוי בתכניות המצוי למידע מעבר  כי, יובהר .2

לא נוצר ע"י חלקי זה ם זאת, מידע שונות. ע תשתיות חלקי בלבד לגבי נוסף ומידע 

 מינהל התכנון כך שאין באפשרותינו  לוודא את שלמותו ותקינותו. 

התכנון קבל את המידע הנ"ל לשימושו בלבד והתחייב שלא להעביר אותו  בנוסף, מינהל

  לגורמים אחרים. 

 יצר אשר אנרגיה, ה שרדבמידה וברצונכם לקבל מידע זה, עליכם לפנות למ .א

 הוא אשר יחליט באם ניתן למוסרו.ו זה מידע

לה כוונתינו זו, והתקב רבדבלצורך עדכון נוסיף ונציין כי פנינו למשרד האנרגיה 

 מהם התייחסותם, הרצ"ב כמסמך נלווה.
 

https://www.jumbomail.me/he/Downloads.aspx?sid=4A4450415767364D413933464B3342347436653838673D3D&uid=467861572B7A6E4A47777278326B454679716466324A724B6C5A59645A515767
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קע של ייעודי קרמידע בנוגע לבנוגע לבחינת האפשרות לקבלת כי יצויין עוד  .ב

ת, עליכם לפנות לרשות מקרקעי ישראל שכן שאינן מקוונו תכניות מאושרות

  מידע זה נוצר ברשות זו.

 לרשות  הינכם מוזמנים לפנות לשם בחינת האפשרות לקבלת חומר זה,        

  מקרקעי ישראל, בהתאם לפרטי הקשר הרצ"ב:       

 הממונה על חופש המידעהגב' עינת אדרי,        

 073-3426016טלפון:        

   meyda@land.gov.ilדוא"ל:         

 

"המידע נוצר בידי רשות ( לחוק: 5)8לפיכך, לנושא זה בקשתכם נדחית בהתאם לסעיף 

 ציבורית אחרת..."
 

 

 בכבוד רב,

 
 חיים  קדמי רמה

 הממונה על העמדת מידע לציבור

 התכנון מינהל

 

 

 :העתק

 בכירה למנכ"לית, מינהל התכנון יועצתליאור מסינג, 

 עו"ד ליטל הילמן, הלשכה המשפטית, מינהל התכנון

 , מינהל התכנוןג"ממ אגף(, מידע גית ווטכנול גאוגרפי מידע' )א אגף מנהלאייל מהריאן, 

mailto: meyda@land.gov.il

