מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  -דימונה

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

תאריך01/09/2019 :
א' אלול תשע"ט

ישיבה מספר 521 :ביום שלישי תאריך  06/08/19ה' אב ,תשע"ט בשעה 09:30

השתתפו:
חברים:
מר אריאל ללוש
רפי בן דוד
סגל:
יעל סיסו

סגן ראש העיר ויו"ר הועדה לתיכנון ובניה
מהנדס העיר
-

ס.מנהלת מח' רישוי ובניה

נעדרו:
סגל:
חבושה סמיטל
וקנין בת חן
קנדלקר שירן
אבוטבול יסמין
לינוי נגאוקר

-

גרסה  - IB5.7x30קומפלוט בע"מ

מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה
בודקת היתרים לועדה לתו"ב
בודקת היתרים לועדה לתו"ב
בודקת היתרים לועדה לתו"ב
בודקת היתרים לועדה לתו"ב

מס' דף2:

אישור פרוטוקול
אישור פרוטוקול ועדת רישוי לתכנון ובניה  ,ישיבה מספר520 :
מיום  24/07/2019בהתאם לסעיף  48ד (ג) ו – (ג)( , )2לחוק התכנון והבניה.
החלטה :מאשרים את הפרוטוקול.

גרסה  - IB5.7x30קומפלוט בע"מ

מס' דף3:
פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 521 :בתאריך06/08/19 :

רשימת הבקשות

סעיף בקשה
20190151 1
20190152 2
20190149 3

תיק בניין
78022
98052
94048

גרסה  - IB5.7x30קומפלוט בע"מ

חלקה מגרש פרטי המבקש
גוש
עיריית דימונה
31
39513
908א' עיריית דימונה
עיריית דימונה
902
39518

תאריך01/09/2019 :
שכונה
שכ' שבעת המינים
שכ' הנצחון
שכ' לדוגמא

עמ.
4
5
6

מס' דף4:
BAKPIRUT0000 1

תיק בניין:
מספר בקשה20190151 :
סעיף1:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 521 :בתאריך06/08/2019 :

78022

מבקש:
 עיריית דימונה
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

מודד:
 ארד אבי
רח' הבורסקאי  1דירה  108ת.ד 3124 .באר שבע מיקוד 8413101 :

סוג בקשה :בקשה להיתר
5971764195
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :הגפן דימונה
מגרש31:

גוש וחלקה39513 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
קירוי מגרש ספורט בשטח בית הספר עמי אסף,
בשכ' שבעת המינים ,רח' הגפן  4מגרש .31

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.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה

גרסה  - IB5.7x30קומפלוט בע"מ

מס' דף5:
BAKPIRUT0000 2

תיק בניין:
מספר בקשה20190152 :
סעיף2:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 521 :בתאריך06/08/2019 :

98052

מבקש:
 עיריית דימונה
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

מודד:
 ארד אבי
באר שבע ת.ד 3124 .מיקוד 8413101 :

סוג בקשה :בקשה להיתר
7774412410
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :העצמאות  52דימונה
מגרש908:א'
גוש וחלקה:
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
קירוי מגרש ספורט בשטח בית הספר רבין,
בשכ' הניצחון ,רח' העצמאות  52מגרש 908א'.

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.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה

גרסה  - IB5.7x30קומפלוט בע"מ

מס' דף6:
BAKPIRUT0000 3

תיק בניין:
מספר בקשה20190149 :
סעיף3:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 521 :בתאריך06/08/2019 :

94048

מבקש:
 עיריית דימונה
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

מודד:
 ארד אבי
רח' הבורסקאי  1דירה  108באר שבע מיקוד 8413101 :

סוג בקשה :בקשה להיתר
5331725362
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :המעפיל דימונה
מגרש902:

גוש וחלקה39518 :
תכנית112/03/25 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
קירוי מגרש ספורט בשטח בית הספר דקלים
בשכ' לדוגמא ,רח' המעפיל מגרש .902

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.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה

____________________________
מר אריאל ללוש  -יו"ר הועדה

______________________________
אינג' רפי בן דוד  -מהנדס העיר

________________________________
חבושה סמיטל  -מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה

גרסה  - IB5.7x30קומפלוט בע"מ

