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 1957 –חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות תשי"ח 

 ( 19הודעה על הנחת תכנית ניקוז )סעיף 

.  102ני/  /11מס' , באר שבענחל מעלה  של להכרזהבשור מודיעה בזה כי הניחה תוכניות -רשות ניקוז שקמה
כנית כוללת את נחל באר שבע ממעלה אגן ההיקוות במזרח מצפון ליישוב כסייפה ועד למורד הנחל והת

כמו כן   (.101/ני/ 11באזור מושב נבטים למעט קטע בתחום היישוב כסייפה, עבורו קיימת תכנית מאושרת )
,  ק"מ 28.5 -אורך נחל באר שבע להכרזה כ כנית כוללת את נחל קריות, אחד מיובליו של נחל באר שבע .והת

 ק"מ . 2.5 -ה ככרזאורך נחל קריות להו

(,  3,6) חלקה (100019/1) גוש: התוכנית כוללת תפיסות מקרקעין מגושים וחלקות כדלקמן: באר שבענחל 
  חלקה (100077) גוש(, 1,2) חלקה (100018/2)  גוש(,  1,2) חלקה (100018/1) גוש(, 9999) חלקה (100018) גוש

(,  1)  חלקה (100716) גוש (,1) חלקה (100579) גוש (, 1)  חלקה (100758)  גוש(, 1) חלקה (100076/4) גוש(, 9999)
  גוש(, 1) חלקה  (100713) גוש(, 1) חלקה ( 100714) גוש(,  1) חלקה (100719) גוש(,  1) חלקה (100717) גוש

 גוש(, 9999) חלקה (100075) גוש(, 9999) חלקה (100073)  גוש(, 1) חלקה (100748)  גוש(, 1) חלקה (100712)
 גוש(, 9999) חלקה (100060) גוש(,  1) חלקה (100074/1)  גוש(, 1) חלקה (100674) גוש(, 9999) חלקה (100074)
  גוש(, 9999)  חלקה (100070)  גוש(, 1) חלקה (100693)  גוש (,1) חלקה (100676)  גוש(, 1) חלקה (100673)
 גוש(, 9999) החלק (100068) גוש(,  1) חלקה (100069/1)  גוש(, 9999) חלקה (100069)  גוש(, 1) חלקה (100675)
(,  1,2) חלקה (100067/1) גוש(, 1)  חלקה (100066/1) גוש (,9991) חלקה (100066) גוש(, 9992) חלקה (100067)

  חלקה (100067)  גוש(, 1) חלקה (400967)  גוש(, 9999) חלקה (100067) גוש(, 9999) חלקה (100066) גוש
  חלקה (100061/6)  גוש(, 1,2,3,4,8,9) חלקה ( 100061/3)  גוש(, 9991,9992,9999) חלקה (100061) גוש(, 9991)
 . (9999) חלקה (400726) גוש(, 1) חלקה (100061/4) גוש(,  1,2)

                  טלפון , פארק תעשייה עומר,8בשור ברחוב הגורן -ניקוז שקמההרשות  יהתוכנית מונחת במשרד
כל המעוניין הן בתורת בעל, והן בדרך   כנית.וניציפאלית שבתחום התובמשרדי הרשות המו 08-6901222

כנית שהונחה, רשאי להגיש התנגדות ואו בנכסים אחרים העשויים להיפגע ע"י הת ןבבנייאחרת, בקרקע, 
 יום מתאריך הודעה זו לפי כתובת הרשות שצוינה לעיל.  30תוך 

 , יו"ר הרשותפיני בדש


