מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  -דימונה

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר 194 :ביום רביעי תאריך  4114414/ו' טבת ,תשע"ז

השתתפו:
חברים:
מר בני ביטון
אדר' דניאל דולדברג
סגל:
חבושה סמיטל
יעל סיסו
וקנין בת חן
קנדלקר שירן
טובול ספיר

גרסה  - 22x7.5BIקומפלוט 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

תאריך1110112015 :
י"ג טבת תשע"ז

מס' דף2:
פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 191 :בתאריך01101115 :

תאריך1110112015 :

רשימת הבקשות
סעיף בקשה
20100171 1
20100102 2
20150001 1
20150000 1
20150007 7
20150009 0
20150002 5
20150010 2
20100109 9

תיק בניין
2011002
22011
2007072
2015001
2010025
2015001
2010171
92051
2010200

גרסה  - 22x7.5BIקומפלוט בע"מ

גוש
19700
19725
19720

19729
19709

חלקה מגרש
110
207
12
111
9
102
17

19
21

7001
212
110
720

פרטי המבקש
כהן דודו
סיבוני אורלי ומאיר
אברמוב גאורגי
הרשיש יוגב
נגב גז טבעי בע"מ
אסף תמי
נתיבי ערוער בע"מ
סצ'קוב בוריס ונדיה
כהן דוד

שכונה
שכ' הר נוף
שכ' נוה חורש
שכ' חכמי ישראל
שכ' חכמי ישראל
שכ' ממשית
אזור התעשיה
שכ' ממשית
שכ' הערבה

עמ
1
1
7
0
5
2
9
11
11

מס' דף3:
BAKPIRUT0000 1

סעיף4:

מספר בקשה20100171 :

תיק בניין:

2011002

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 191 :בתאריך0110112015 :

מבקש:
 כהן דודו
בודק הבקשה:
 קנדלקר שירן ווקנין שמרית

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הר גולן  4דימונה
מגרש110:
גוש וחלקה:
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תוכנית שינויים לפני קבלת אישור אכלוס (שינויים בפתחים וביטול פרגולה),
בשכ' הר נוף ,הר גולן  1מגרש .110

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
 חזית  Aאי התאמה במידות חלון מחסן 1001100 ,ס"מ קיים  971127ס"מ. חזית  Iבמקום חלון פינתי  -בגרם המדרגות ברוחב כולל של  1101170ס"מ קיים חלון ברוחב 971150ס"מ.
 חזית  Dביטול חלון חדר שינה מס'  Aקומה א'. חזית  Cביטול חלון בקומה גלריה  2 2201100יח'. אי התאמה במפלסי פיתוח. לא יינתן היתר עד לאישור הפיקוח על התקנת פנס מואר בחזית עם כתובת ושם. אי התאמה בין מפלסי קורות פרגולה חזית .C יש להגיש טופס בקשה לתעודת גמר. אישור בדיקה תקינה של חיטוי צנרת מים. תיקון מהות הבקשה. תיקון חזיתות וחתכים. יש לכתוב בטופס  1את כתובת הנכס. יש לסמן בצבע את השינויים על גבי התוכנית המוצעת. חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  1עורך הבקשה  1מהנדס אחראי  1בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית -יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית

גרסה  - 22x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף4:
BAKPIRUT0000 2

סעיף2:

מספר בקשה20100102 :

תיק בניין:

22011

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 191 :בתאריך0110112015 :

מבקש:
 סיבוני אורלי ומאיר
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הרימון  41דימונה
מגרש207:

12
גוש וחלקה19700 :
תכנית005-0127510 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית מחסן בקומת המרתף ,סככה במבואת הכניסה ,סככת רעפים בחזית קדמית,
סככת רעפים בחזית אחורית ,שינוי צורת גג הרעפים ,חניה מקורה,
שינוי פתחי חלונות ,בנית קיר דקורטיבי צמוד לקיר המבנה הקיים בחזית מזרחית
ושינויים פנימיים (לגיטימציה),
בשכ' שבעת המינים ,רח' הרימון  11מגרש .207

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 שינוי מהות הבקשה. חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  1עורך הבקשה  1מהנדס אחראי  1בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית תיקון חישוב שטחים. יש לציין מידות  K.Uלפתחי החלונות בתכנית קומת קרקעובתכנית קומת המחסן. יש לצבוע ע"ג תכנית הגגות את הסככה המוצעת במבואת הכניסה. תיקון חזיתות וחתכים. אישור רשות מקרקעי ישראל אישור הג"א הגשת תוכנית מים וביוב מפורטת מאושרת ע"י תאגיד המים "מעיינות הדרום. חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס הגשת תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה קיים. אישור אגף שפ"ע על הסדר פינוי פסולת בנין. קבלה על תשלום היטלים מקומיים במשרדי התאגיד (יש לגשת עם תוכנית בניה לחישוב ההיטלים) תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב. תשלום היטל השבחה -הגשת  2עותקים באופן ממוחשב (דיסק) בקובץ  FDPוקובץ .G.W.D

גרסה  - 22x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף5:
BAKPIRUT0000 3

סעיף4:

מספר בקשה20150001 :

תיק בניין:

2007072

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 191 :בתאריך0110112015 :

מבקש:
 אברמוב גאורגי
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אלחריזי  4114דימונה
מגרש111:

9
גוש וחלקה19725 :
תכנית121101102127 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מסתור כביסה (לגיטימציה),
בשכ' חכמי ישראל ,רח' אלחריזי  1011מגרש .111

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 להעביר את טופס הודעה על מינוי אחראי לביקורת. יש להעביר את טופס  9תקנה ( 2ה). תיקון מהות הבקשה. תיקון מס' המגרש בטופס .)111( 1 תיקון חישוב שטחים. אין להגיש תכניות בכתב יד. אישור רשות מקרקעי ישראל אישור הג"א הגשת תוכנית מים וביוב מפורטת מאושרת ע"י תאגיד המים "מעיינות הדרום. חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  1עורך הבקשה  1מהנדס אחראי  1בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס הגשת תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה קיים. אישור אגף שפ"ע על הסדר פינוי פסולת בנין. יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית קבלה על תשלום היטלים מקומיים במשרדי התאגיד (יש לגשת עם תוכנית בניה לחישוב ההיטלים) -תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב.

גרסה  - 22x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף6:
BAKPIRUT0000 4

סעיף1:

מספר בקשה20150000 :

תיק בניין:

2015001

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 191 :בתאריך0110112015 :

מבקש:
 הרשיש יוגב
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :יהודה הלוי  2912דימונה
מגרש102:

17
גוש וחלקה19720 :
תכנית111101102127 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הצבת פרגולת עץ ומחסן פח בחזית אחורית (לגיטימציה),
בשכ' חכמי ישראל ,רח' יהודה הלוי  2912מגרש .102

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
 חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  1עורך הבקשה  1מהנדס אחראי  1בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית תיקון חישוב שטחים. יש לציין במלל ע"ג נספח המחסן את סוג הגימור וסוג הגג במחסן המוצע. יש לצרף פרטי פרגולה. יש לצרף חזית אחורית לתכנית המוצעת. לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב על הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה. אישור רשות מקרקעי ישראל הגשת תוכנית מים וביוב מפורטת מאושרת ע"י תאגיד המים "מעיינות הדרום. חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס הגשת תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה קיים. יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית קבלה על תשלום היטלים מקומיים במשרדי התאגיד (יש לגשת עם תוכנית בניה לחישוב ההיטלים) תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב. -יש לקבל אישור בכתב ממנהלת השכונה יוסי אוטמזגין . 0707011710

גרסה  - 22x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף7:
BAKPIRUT0000 5

סעיף5:

מספר בקשה20150007 :

תיק בניין:

2010025

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 191 :בתאריך0110112015 :

מבקש:
 נגב גז טבעי בע"מ
בודק הבקשה:
 קנדלקר שירן

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אזור התעשיה דימונה
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
התחברות לתוואי הגז המאושר בהיתר קודם מס'20100291 :
והקמת צנרת גז תת קרקעית בלחץ נמוך מאוד לאורך כביש קיים עד לחיבור
קו גז קיים של חברת גז מגל בשטח השצ"פ ממערב לקניון פרץ סנטר.
א.ת .מזרחי של דימונה

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
 הגשת תוכנית מים וביוב מפורטת מאושרת ע"י תאגיד המים "מעיינות הדרום. בכפוף להשלמת תנאים והערות מהנדס העיר דניאל גולדברג: יש להחזיר לאחר העבודה את מצב התשתיות למצב הקודם לפי שהיה לפני פתיחת התשתיות. יש לתאם סיור בשטח לפני תחילת העבודה מול מהנדס העיר  -דניאל גולדברג. יש לפעול לבטיחות עוברי אורח ,אין להשאיר בורות פתוחים בשטח ללא גידור ושילוט. תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב. אישור חברת חשמל. אישור חברת בזק והוט לתאום מערכות. יש להעביר את מגבלות הבניה לפי תוואי הצינור הן מגבלות בבניה והן מגבלות בשתילת צמחייה. -הגשת דו"ח מודד מוסמך עם סיום העבודה (תכנית עדות).

גרסה  - 22x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף8:
BAKPIRUT0000 6

סעיף1:

מספר בקשה20150009 :

תיק בניין:

2015001

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 191 :בתאריך0110112015 :

מבקש:
 אסף תמי
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :שד' ירושלים  41144דימונה
מגרש7001:
גוש וחלקה:
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית הרחבת סלון בחזית אחורית ,הרחבת חדר שרות
והצבת פרגולה בחזית אחורית (לגיטימציה),
בשכ' ממשית ,רח' שד' ירושלים  11111מגרש .7001

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
 תיקון מהות הבקשה. יש לסמן את המבנה המוצע על גבי תרשים המגרש. יש לציין מידות מרחק בין המרישים ע"ג תכנית הגגות בפרגולה המוצעת. יש לציין מידות גובה לפתחים המוצעים. תיקון חזיתות וחתכים. יש להגיש תצהיר קונסטרוקטור על יציבות המבנה כולל התחשבות בחישוב עומסים1ביסוסלתכנון תוספת של הדייר בקומה א'.
 אישור רשות מקרקעי ישראל אישור הג"א הגשת תוכנית מים וביוב מפורטת מאושרת ע"י תאגיד המים "מעיינות הדרום. חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה קיים. יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית אישור אגף שפ"ע על הסדר פינוי פסולת בנין. קבלה על תשלום היטלים מקומיים במשרדי התאגיד (יש לגשת עם תוכנית בניה לחישוב ההיטלים) -תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב.

גרסה  - 22x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף9:
BAKPIRUT0000 7

סעיף/:

מספר בקשה20150002 :

תיק בניין:

2010171

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 191 :בתאריך0110112015 :

מבקש:
 נתיבי ערוער בע"מ
בודק הבקשה:
 קנדלקר שירן ווקנין שמרית

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הפועלים  1/דימונה
מגרש212:
גוש וחלקה:
תכנית1 27 ,211101102127 :תח1191
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
חידוש להיתר מספר  20100297לבניית תחנת תדלוק ומבנה תחנה.
אזור תעשייה דרומי ,רח' הפועלים  15מגרש .212

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
 תיקון חישוב שטחים. יש לתקן את התוכנית עם סימון המסנים הקיימים בהתאם למצב הקיים. יש לתת הסבר למדרכה במסומנת החורגת מגבולות המגרש הקדמיים. יש להשלים גבהים אבסולטיים בכל חלקי התוכנית. יש לתקן את פרטי המבקש בטופס .1 תיקון חזיתות וחתכים. לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב על הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה. יש להגיש נספח תנועה מאושר ע"י משרד התחבורה. לא יינתן היתר עד לגידור השטח בפח איסכורית בגובה  2מטרים. יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית אישור רשות מקרקעי ישראל אישור הג"א הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ"ב בדיקת חיטוי קווי מים  -מורשה משרד הבריאות. הגשת תוכנית מים וביוב מפורטת מאושרת ע"י תאגיד המים "מעיינות הדרום. רשיון עורך הבקשה1מהנדס אחראי חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס אישור אגף שפ"ע על הסדר פינוי פסולת בנין. קבלה על תשלום היטלים מקומיים במשרדי התאגיד (יש לגשת עם תוכנית בניה לחישוב ההיטלים) תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב. הגשת דו"ח יועץ קרקע -הגשת  2דו"חות מודד מוסמך .1:דו"ח לאחר יציקת רצפה במפלס ( 0.0התאמה בין מצב בניה קיים
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מס' דף10:
נתונים ע"פ תוכנית מאושרת .2 .דו"ח סיום בניה כולל חישוב שטח המבנים במגרש.
 חוות דעת שרותי כבאות תחנת דימונה חן חיון רכזת הלשכה02-9110091 :בני כהן מניעת דלקות 1רישוי עסקים .02-9110011
 תשלום היטל השבחה הגשת  2עותקים באופן ממוחשב (דיסק) בקובץ  FDPוקובץ .G.W.D הגשת אישור תאגיד המים "מעיינות הדרום" על התקנת שעון מים במגרש. יש לציין מיקום מעבים למיזוג אוויר על גגות בלבד. חוות דעת חברת חשמל. חוות דעת משרד לאיכות הסביבה חוות דעת משרד הבריאות -הגשת אישור יועץ נגישות מורשה.
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מס' דף11:
BAKPIRUT0000 8

סעיף8:

מספר בקשה20150010 :

תיק בניין:

92051

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 191 :בתאריך0110112015 :

מבקש:
 סצ'קוב בוריס ונדיה
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הרודיון  48דימונה
מגרש110:
19
גוש וחלקה19729 :
תכנית112101127 ,005-0210510 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת נישה בחזית קדמית ,בניית ממ"ד בחזית אחורית,
בניית מחסן ,בניית חניה בחזית קדמית והצבת פרגולה
בחזית קדמית (לגיטימציה),
בשכ' ממשית ,רח' הרודיון  12מגרש .110

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 לצמצם את הפרגולה המוצעת ע"פ המותר (מקסימום  11מ"ר). יש לציין את מספר התכנית החלה על המקום (.)005-0210510 תיקון מהות הבקשה. יש להוסיף לטבלה בטופס  1את הפרגולה המוצעת. תיקון חישוב שטחים. יש לציין מידות מרחק בין המרישים ע"ג תכנית הגגות בפרגולה המוצעת. יש לצרף פרטי פרגולה. יש לציין מפלס גובה בפרגולה המוצעת. יש לציין מידות חתך עמודי פרגולה. תיקון נספח מחסן. תיקון נספח חניה. תיקון חזיתות וחתכים. יש לציין מידות גובה לפתחים המוצעים. יש לסמן את הניקוזים בגג הבטון המוצע מעל הממ"ד. אישור רשות מקרקעי ישראל אישור הג"א הסכם מכון מורשה לבדיקת בטונים ,אינסטלציה ותגמירים פנימייםבממ"ד (חוזק שליפה ,עובי כיסוי מעל הרשת ,עובי התגמיר).
 הגשת תוכנית מים וביוב מפורטת מאושרת ע"י תאגיד המים "מעיינות הדרום. חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  1עורך הבקשה  1מהנדס אחראי  1בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית -מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה.
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מס' דף12:
 חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס הגשת תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה קיים. יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית אישור אגף שפ"ע על הסדר פינוי פסולת בנין. קבלה על תשלום היטלים מקומיים במשרדי התאגיד (יש לגשת עם תוכנית בניה לחישוב ההיטלים) תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב. תשלום היטל השבחה הגשת  2עותקים באופן ממוחשב (דיסק) בקובץ  FDPוקובץ .G.W.D -הגשת אישור קונסטרוקטור כי תוספת הבניה עומדת בת"י  111רעידות אדמה.
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מס' דף13:
BAKPIRUT0000 9

סעיף9:

מספר בקשה20100109 :

תיק בניין:

2010200

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 191 :בתאריך0110112015 :

מבקש:
 כהן דוד
בודק הבקשה:
 קנדלקר שירן

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :בבא סאלי  9212דימונה
מגרש720:
21
גוש וחלקה19709 :
תכנית005-0150110 ,121102101127 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית תוספת בקומת קרקע בחזית אחורית ,סככת רעפים בחזית קדמית ומחסן.
שכ' הערבה ,רח' בבא סאלי  9212מגרש .720
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 להשלים תוכנית פיתוח כולל קווי בניין ומידות מקצות המבנה לגבולות מגרש. יש לתקן את קנ"מ בתוכנית המדידה. תיקון חתך א-א. עפ"י דו"ח הפיקוח שיפוע גג המחסן הינו הפוך יש להתאים בתוכנית את שיפוע הגג לקיים בשטחויש לתת פיתרון לניקוז הגג לכיוון המגרש.
 עפ"י ד"וח הפיקוח קיימים בקומת קרקע תריסים במקום קיר .לא יינתן היתר עד לאישור הפיקוחלבניית קיר בלוקים עם טיח וצבע.
 חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  1עורך הבקשה  1מהנדס אחראי  1בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית אישור רשות מקרקעי ישראל אישור הג"א הגשת תוכנית מים וביוב מפורטת מאושרת ע"י תאגיד המים "מעיינות הדרום. חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס הגשת תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה קיים. אישור אגף שפ"ע על הסדר פינוי פסולת בנין. קבלה על תשלום היטלים מקומיים במשרדי התאגיד (יש לגשת עם תוכנית בניה לחישוב ההיטלים) תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב. לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב על הריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה. הגשת אישור קונסטרוקטור כי תוספת הבניה עומדת בת"י  111רעידות אדמה.______________________________
____________________________
אדר' דניאל גולדברג  -מהנדס הועדה והעיר
מר בני ביטון  -יו"ר הועדה וראש העיר
________________________________
חבושה סמיטל  -מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה

גרסה  - 22x7.5BIקומפלוט בע"מ

