מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  -דימונה

תאריך0383/86325 :
ח' אלול תשע"ז

פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי מקומית
ישיבה מספר 694 :ביום רביעי תאריך  0383/81/ח' אלול ,תשע"ז

השתתפו:
חברים:
מר בני ביטון
סגל:
רפי בן דוד
חבושה סמיטל
יעל סיסו
וקנין בת חן
קנדלקר שירן
יסמין אבוטבול

-

-

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

יו"ר הועדה וראש העיר
מהנדס העיר
מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה
ס.מנהלת מח' רישוי ובניה
בודקת תוכניות בועדה לתו"ב
בודקת תוכניות לועדה לתו"ב
בודקת תוכניות לועדה לתו"ב

מס' דף2:

אישור פרוטוקול
אישור פרוטוקול ועדת רישוי לתכנון ובניה  ,ישיבה מספר597:
מיום  29.35.25בהתאם לסעיף  5/ד (ג) ו – (ג)( , )6לחוק התכנון והבניה.
החלטה :מאשרים את הפרוטוקול.

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף3:
פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 592 :בתאריך0383/825 :

תאריך0383/86325 :

רשימת הבקשות
סעיף בקשה
63253267 2
63253269 6
63253227 0
63253223 5

תיק בניין
6325359
63253/6
6327393
6327352

7

63253222

6327395

2
5
/
9
23
22
26
20

63253255
63253275
63253236
63253255
6325325/
63253255
63253252
632532/6

6325399
90356
632537/
5/366
6323377
633/392
90395
6325222

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

גוש
09765
09762

חלקה מגרש
507
5
525
2/
257
253
252

09762
09727
09906
09720
09760
09722
09732

25
03
235
57
/0

552
93/א'
023

933

עמ
שכונה
פרטי המבקש
5
שכ' חכמי ישראל
אליה סימונה
7
שכ' חכמי ישראל
בבקו סבטלנה פלקוביץ לידיה
שכ' השחר (מזרחית) 2
עומר הנדסה בע"מ
5
שכ' מזרחית אדר'
עומר הנדסה בע"מ
ארמון
/
שכ' מזרחית אדר'
עומר הנדסה בע"מ
ארמון
9
שכ' חכמי ישראל
יעקובלב ורה
23
עיריית דימונה
26
שכ' הר נוף
שטרית דודי ושרית
20
עיריית דימונה  -בי"הס עמי אסף שכ' שבעת המינים
25
שכ' נוה דוד
עיריית דימונה
27
שכ' קדמה
עיריית דימונה  -תיאטרון
22
שכ' שבעת המינים
עיריית דימונה
25
עיריית דימונה

מס' דף4:
BAKPIRUT0000 1

תיק בניין:
מספר בקשה63253267 :
סעיף1:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

6325359

מבקש:
 אליה סימונה
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :שלום שבזי  1680דימונה
5

מגרש507:

גוש וחלקה09765 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מסתור כביסה (לגיטימציה),
בשכ' חכמי ישראל ,רח' שלום שבזי  2580מגרש .507

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 השלמת מלוא המסמכים הנדרשים לשלב בקרת התכן. -תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף ( 257ד) לחוק.

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף5:
BAKPIRUT0000 2

תיק בניין:
מספר בקשה63253269 :
סעיף2:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

63253/6

מבקש:
 בבקו סבטלנה פלקוביץ לידיה
בודק הבקשה:
 וקנין בת חן

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אלחריזי  5825דימונה
2/

מגרש525:

גוש וחלקה09762 :
תכנית867 :במ278
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מרפסת שירות (לגיטימציה),
שכ' חכמי ישראל ,רח' אלחריזי  7867מגרש .525

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 השלמת מלוא המסמכים הנדרשים לשלב בקרת התכן. -תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף ( 257ד) לחוק.

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף6:
BAKPIRUT0000 3

תיק בניין:
מספר בקשה63253227 :
סעיף0:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

6327393

מבקש:
 עומר הנדסה בע"מ
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :שכ' מזרחית דימונה
מגרש257:
גוש וחלקה:
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים לפני קבלת אישור איכלוס (שינוי מיקום פח מוטמן ,שינוי מיקום פילרים
הגבהת קיר חומה בח.כביסה ל  2./7מ' בדירות  7ו  /וכן הגדלת חצר פרטית בדירה .)/
בשכ' השחר ,רח' רוטשילד  23ו  26מגרש .257

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית תיקון מהות הבקשה. אישור מפקח על ביצוע בפועל של מלוא הסעיפים המפורטים מטה:.5.2 ,6.2 ,2.2 ,2.2
 יש לצרף פרט לחלחול מי נגר כפי שסוכם בפגישה מול מהנדס העיר מיום .2083/825 הגשת התחייבות8צילומים לעמידה בדרישות תקן בניה ירוקה. אישור איכלוס משירותי הכבאות. אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום" למערכת מים וביוב. -תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב.

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף7:
BAKPIRUT0000 4

תיק בניין:
מספר בקשה63253223 :
סעיף6:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

6327352

מבקש:
 עומר הנדסה בע"מ
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :שכ' מזרחית דימונה
מגרש253:
גוש וחלקה:
תכנית252830867 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים לפני קבלת אישור איכלוס (שינוי בחלוקת חיפוי האבן במבנה,
ביטול שירותי אורחים כולל ביטול חלון בדירות מס'  6ו .)5
בשכ' השחר ,רח' אחד העם  2ו  0מגרש .253

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית תיקון מהות הבקשה. אישור מפקח על ביצוע בפועל של מלוא הסעיפים המפורטים מטה:.5.2 ,2.2 ,0.2 ,6.2 ,2.23 ,2.0 ,2.6 ,2.2
 יש לתקן בתכנית הפיתוח את פתח הכניסה להולכי רגל לרוחב של  2מ'. יש לצרף פרט לחלחול מי נגר כפי שסוכם בפגישה מול מהנדס העיר מיום .2083/825 יש לצרף לתכנית המתוקנת את חישוב חיפוי האבן. יש להראות בתכנית את ביטול שירותי האורחים כולל חלונות בדירות מס'  6ו .5 הגשת התחייבות8צילומים לעמידה בדרישות תקן בניה ירוקה. אישור איכלוס משירותי הכבאות. אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום" למערכת מים וביוב. -תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב.

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף8:
BAKPIRUT0000 5

תיק בניין:
מספר בקשה63253222 :
סעיף5:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

6327395

מבקש:
 עומר הנדסה בע"מ
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :דימונה
מגרש252:
גוש וחלקה:
תכנית252830867 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים לפני קבלת אישור איכלוס (שינוי מיקום פח מומטן ,שינוי מיקום צובר גז,
שינוי מיקום  6עמודי תאורה ,הגדלת חצר פרטית בדירה מס'  ,2ביטול חלון בדירות 2,2,5,23
יצירת מרפסת מח.הורים דירות מס'  5ו  ,23שינוי חלון לדלת הזזה למרפסת בדירות
מס'  /ו  9וכן הרחבת מרפסת בדירות  /ו .)9
בשכ' השחר ,רח' רוטשילד  2ו  /מגרש .252

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית תיקון מהות הבקשה. תיקון חישוב שטחים. אישור מפקח על ביצוע בפועל של מלוא הסעיפים המפורטים מטה:.6.2 ,2./ ,2.5 ,2.2
 יש להראות את מיקומו החדש של הפח המוטמן ע"ג תכנית הפיתוח. יש להראות את מיקומם החדש של עמודי התאורה ע"ג תכנית הפיתוח. יש לצרף פרט לחלחול מי נגר כפי שסוכם בפגישה מול מהנדס העיר מיום .2083/825 הגשת התחייבות8צילומים לעמידה בדרישות תקן בניה ירוקה. אישור איכלוס משירותי הכבאות. אישור תאגיד המים " מעיינות הדרום" למערכת מים וביוב. -תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב.

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף9:
BAKPIRUT0000 6

תיק בניין:
מספר בקשה63253255 :
סעיף4:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

6325399

מבקש:
 יעקובלב ורה
בודק הבקשה:
 וקנין בת חן

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :יהודה הלוי  6803דימונה
25

מגרש552:

גוש וחלקה09762 :
תכנית867 :במ278
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מרפסת שירות (לגיטימציה)
שכ' חכמי ישראל ,רח' יהודה הלוי  5803מגרש .522

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 השלמת מלוא המסמכים הנדרשים לשלב בקרת התכן. -תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף ( 257ד) לחוק.

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף10:
BAKPIRUT0000 7

תיק בניין:
מספר בקשה63253275 :
סעיף/:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

90356

מבקש:
 עיריית דימונה
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :העצמאות דימונה
מגרש93/:א'

גוש וחלקה09727 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תוספת  6כיתות לימוד ,פיתוח קרקע וביטול בקשה קודמת מס'63253232:
מישיבת ועדה מס' 076:מיום6983786325 :
בשטח חצר בית הספר רבין בשכ' נווה דוד ,רח' העצמאות  76מגרש 93/א'.

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 אישור הפיקוח בכתב להתקנת מערכות מיזוג האוויר על הרצפה בסמוך לכיתות המוצעות כולל כלוב. יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית תיקון מהות הבקשה. תיקון השטח המבוקש בטופס  2מ  223.92מ"ר ל  226.62מ"ר. יש לציין מידת מרחק מהתוספת המוצעת ועד לגבול המגרש. אישור מורשה נגישות כפוף להתייעצות עם נותן שירותים בתחום אישור רשות מקרקעי ישראל אישור הג"א הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ"בכולל בדיקת תקרה אקוסטית מוצעת.
 חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  8עורך הבקשה  8מהנדס אחראי  8בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה. חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס אישור אגף שפ"ע על הסדר פינוי פסולת בנין. הגשת  6דו"חות מודד מוסמך .2:דו"ח לאחר יציקת רצפה במפלס ( 3.3התאמה בין מצב בניה קייםנתונים ע"פ תוכנית מאושרת .6 .דו"ח סיום בניה כולל חישוב שטח המבנים במגרש.
 הגשת דו"ח יועץ קרקע הגשת  6עותקים באופן ממוחשב (דיסק) בקובץ  FDPוקובץ .G.W.D חוות דעת שרותי כבאות תחנת דימונה חן חיון רכזת הלשכה3/-9223390 :בני כהן מניעת דלקות 8רישוי עסקים .3/-9223350
 לא ינתן היתר עד לאישור הפיקוח בכתב לביצוע בפועל גידור המגרש בפח איסכורית בגובה  6מ'לפני תחילת העבודות במגרש.

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף11:
BAKPIRUT0000 8

תיק בניין:
מספר בקשה63253236 :
סעיף/:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

632537/

מבקש:
 שטרית דודי ושרית
בודק הבקשה:
 וקנין בת חן

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הר גבים  /דימונה
מגרש023:
03
גוש וחלקה09906 :
תכנית867 ,058232836867 :מק23228
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית בית מגורים
בשכ' הר נוף ,רח' הר גבים  5מגרש .023

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 השלמת מלוא המסמכים הנדרשים לשלב בקרת התכן. -תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף ( 257ד) לחוק.

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף12:
BAKPIRUT0000 9

תיק בניין:
מספר בקשה63253255 :
סעיף9:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

5/366

מבקש:
 עיריית דימונה  -בי"הס עמי אסף
בודק הבקשה:
 וקנין בת חן

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הגפן דימונה
גוש וחלקה09720 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
התקנת מערכת פוטו וולטאית בהספק של  673קילו וואט על גג
בניין ביה"ס עמי אסף ,רח' הגפן  5מגרש .02

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 יש להסיר מהתכנית המוצעת את פיר המעלית והשינויים הפנימיים שטרם קיבלו היתר. יש להוסיף מספר תיק  +מספר בקשה יש לציין מס' חלקה יש להתאים את חישוב השטחים למספר הקולטים המוצעים או ההפך יש לסמן רק את הקולטים כמוצעים כל שאר התוכנית כקיים תיקון בעל הזכות בנכס (רמ"י). חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  8עורך הבקשה  8מהנדס אחראי  8בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס רשיון עורך הבקשה8מהנדס אחראי יש להגיש תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה לאחר התקנת המערכת. הגשת תצהיר להעדר סינוור של המערכת -הגשת תצהיר מהנדס חשמל ותעודת מוסמך

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף13:
BAKPIRUT0001 0

תיק בניין:
מספר בקשה6325325/ :
סעיף13:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

6323377

מבקש:
 עיריית דימונה
בודק הבקשה:
 וקנין בת חן

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :יצחק שדה דימונה
235

גוש וחלקה09760 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
התקנת מערכת פוטו וולטאית בהספק של  673קילו וואט על גג
בניין ביה"ס יצחק שדה ו  23ממירים מבוקשים.
שכ' נווה דוד ,מגרש .932

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 יש לצרף כנית גגות הכוללת את הקולטים המוצעים ,מרחקים ,מספור בקנ"מ 2:233בהתאם לחישוב שטח הקולטים.
 יש להוסיף מספר תיק  +מספר בקשה יש לציין מס' חלקה יש להתאים את חישוב השטחים למספר הקולטים המוצעים או ההפך תיקון בעל הזכות בנכס (רמ"י). חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  8עורך הבקשה  8מהנדס אחראי  8בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס רשיון עורך הבקשה8מהנדס אחראי יש להגיש תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה לאחר התקנת המערכת. הגשת תצהיר להעדר סינוור של המערכת -הגשת תצהיר מהנדס חשמל ותעודת מוסמך

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף14:
BAKPIRUT0001 1

תיק בניין:
מספר בקשה63253255 :
סעיף11:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

633/392

מבקש:
 עיריית דימונה  -תיאטרון
בודק הבקשה:
 קנדלקר שירן

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :כובשי אילת  2דימונה
57

מגרש933:

גוש וחלקה09722 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
התקנת מערכת פוטו וולטאית בהספק של  673קילו ואט ,ו 23-ממירים על גג מבנה תיאטרון דימונה,
רח' כובשי אילת מגרש .933

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית תיקון בעל הזכויות בנכס מנהל מקרקעי ישראל. תיקון מהות הבקשה. אין התאמה בין מספר הקולטים המופיעים בתוכנית לבין מספר הקולטים בחישוב השטחים. חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  8עורך הבקשה  8מהנדס אחראי  8בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס רשיון עורך הבקשה8מהנדס אחראי יש להגיש תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה לאחר התקנת המערכת. הגשת תצהיר להעדר סינוור של המערכת. -הגשת תצהיר מהנדס חשמל ותעודת מוסמך.

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף15:
BAKPIRUT0001 2

תיק בניין:
מספר בקשה63253252 :
סעיף12:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

90395

מבקש:
 עיריית דימונה
בודק הבקשה:
 וקנין בת חן

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :שד' הנשיא דימונה
/0
גוש וחלקה09732 :
תכנית528236830867 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת מערכת פוטו וולטאית בהספק של  533קילו וואט ו  23ממירים על הגג
בניין בית ספר " ניצני הנגב " בשדרות הנשיא ,מגרש .652

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 יש להסיר מהתכנית המוצעת את פיר המעלית והשינויים הפנימיים שטרם קיבלו היתר. יש להוסיף מספר תיק  +מספר בקשה יש לציין מס' חלקה יש להתאים את חישוב השטחים למספר הקולטים המוצעים או ההפך יש לסמן רק את הקולטים כמוצעים כל שאר התוכנית כקיים תיקון בעל הזכות בנכס (רמ"י). חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  8עורך הבקשה  8מהנדס אחראי  8בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית הגשת תצהיר להעדר סינוור של המערכת רשיון עורך הבקשה8מהנדס אחראי חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס -יש להגיש תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה לאחר התקנת המערכת

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף16:
BAKPIRUT0001 3

תיק בניין:
מספר בקשה632532/6 :
סעיף10:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 592 :בתאריך0383/86325 :

6325222

מבקש:
 עיריית דימונה
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :דימונה דימונה
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
קביעת מיקום להצבת פחים מוטמנים ברחבי העיר דימונה
עפ"י תשריט מצורף.
ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 יש להראות את מיקום הפחים הקיימים ולצבוע כמוצע את הפחים המוצעים. יש להוסיף טבלה מעודכנת של תוספת פחים מוטמנים כולל כתובת מדוייקת. יש למספר את הפחים המוצעים בהתאם למספור בטבלה. יש להתאים את השרטוט לטבלת תוספת פחים מוטמנים הגשת ערבות בנקאית מהקבלן המבצע על סך  23,333ש"ח אישור מאגף שפע לגבי מיקום הפחים. תיאום מערכות  -בזק ,חברת חשמל ,תאגיד והוט. -אישור אגף שפ"ע על הסדר פינוי פסולת בנין.

____________________________
מר בני ביטון  -יו"ר הועדה וראש העיר

______________________________
אינג' רפי בן דוד  -מהנדס העיר

________________________________
חבושה סמיטל  -מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה
======================================================
פרוטוקול זה כולל את עיקרי ההחלטות שהתקבלו בדיון .פירוט מהלך הדיון ונימוקי ההחלטות יירשמו
בפרוטוקול הדיון שיפורסם ויופץ במועד מאוחר יותר.
רשאים חברים בוועדה המקומית או הנציגים בעלי הדעה המייעצת (משקיפים) לדרוש שיתקיים דיון נוסף
במליאת הוועדה ,באחד או יותר מהנושאים שלגביהם התקבלו ההחלטות .מליאת הוועדה תהא רשאית
לקבל החלטות שונות מההחלטות המפורטות בפרוטוקול זה
======================================================

גרסה  - 62x7.5BIקומפלוט בע"מ

