מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  -דימונה

סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר 507 :ביום רביעי תאריך  20/06/18ז' תמוז ,תשע"ח

מ ו ז מ נ י ם:
חברים:
מר בני ביטון
רפי בן דוד
סגל:
חבושה סמיטל
יעל סיסו
וקנין בת חן
קנדלקר שירן
אבוטבול יסמין

-

-

גרסה  - IB5.7x26קומפלוט 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

תאריך12/06/2018 :
כ"ט סיון תשע"ח

מס' דף2:

אישור פרוטוקול
אישור פרוטוקול ועדת רישוי לתכנון ובניה  ,ישיבה מספר506 :
מיום  22/05/2018בהתאם לסעיף  48ד (ג) ו – (ג)( , )2לחוק התכנון והבניה.
החלטה:
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מס' דף3:
סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 507 :בתאריך20/06/18 :

תאריך12/06/2018 :

רשימת הבקשות
סעיף
1
2

בקשה
20180034
20180033

תיק בניין
2018023
2018022
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גוש
400505
400505

חלקה
1
1

מגרש
486
478

פרטי המבקש
טהל לי שי
אטיאס אברהם

שכונה
שכ' הר נוף
שכ' הר נוף

עמ.
4
5

מס' דף4:
BAKPIRUT0000 1

תיק בניין:
מספר בקשה20180034 :
סעיף1:
סדר יום רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 507 :בתאריך20/06/2018 :

מבקש:
 טהל לי שי
בעל הנכס:
 רמ"י

עורך:
 מולדבסקי אנה

בודק הבקשה:
 יעל סיסו

מודד:
 נגב מדידות

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הר מוריה  39דימונה
מגרש486:
1
גוש וחלקה400505:
תכנית/25 ,34/101/02/25 :מק1066/
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית בית מגורים,
בשכ' הר נוף ,רח' הר מוריה  39מגרש .486
>

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
מדובר בבקשה תואמת תכנית בניין עיר ועל כן הינה בסמכות רשות הרישוי
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
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2018023

מס' דף5:
BAKPIRUT0000 2

תיק בניין:
מספר בקשה20180033 :
סעיף2:
סדר יום רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 507 :בתאריך20/06/2018 :

2018022

מבקש:
 אטיאס אברהם
בעל הנכס:
 רמ"י

עורך:
 מולדבסקי אנה

בודק הבקשה:
 קנדלקר שירן

מודד:
 נגב מדידות
עגנון  6דירה  36באר שבע

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הר ארגמן  3דימונה
מגרש478:
1
גוש וחלקה400505:
תכנית/25 ,34/101/02/25 :מק1066/
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית בית מגורים.
שכ' הר נוף ,רח' הר ארגמן  3מגרש .478
>

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
מדובר בבקשה תואמת תכנית בניין עיר ועל כן הינה בסמכות רשות הרישוי
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות..
____________________________
מר בני ביטון  -יו"ר הועדה וראש העיר

______________________________
אינג' רפי בן דוד  -מהנדס העיר

________________________________
חבושה סמיטל  -מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה

גרסה  - IB5.7x26קומפלוט בע"מ

