מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  -דימונה

תאריך06/04/2020 :
י"ב ניסן תש"ף

פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי מקומית

ישיבה מספר 532 :ביום שני תאריך  06/04/20י"ב ניסן ,תש"ף בשעה 09:00

השתתפו:
חברים:
מר אריאל ללוש
רפי בן דוד
סגל:
וקנין בת חן

סגן ראש העיר ויו"ר הועדה לתיכנון ובניה
מהנדס העיר
בודקת היתרים לועדה לתו"ב

נעדרו:
סגל:
חבושה סמיטל
יעל סיסו
קנדלקר שירן
אבוטבול יסמין

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

מס' דף2:
פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 532 :בתאריך06/04/20 :

רשימת הבקשות

סעיף בקשה
20200247 1

תיק בניין
95043
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חלקה מגרש פרטי המבקש
גוש
ליברטי אומר
182
258 39524

תאריך06/04/2020 :
שכונה
שכ' נוה חורש

עמ.
3

מס' דף3:
BAKPIRUT0000 1

תיק בניין:
מספר בקשה20200247 :
סעיף1:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 532 :בתאריך06/04/2020 :

95043

מבקש:
 ליברטי אומר
 ליברטי שירן

בודק הבקשה:
 וקנין בת חן

סוג בקשה :בקשה להיתר
מספר בקשה רישוי זמין:

כתובת הבניין :חרוב  48דימונה
מגרש182:
258
גוש וחלקה39524 :
תכנית/25 :במ1/130/03/25 ,40/
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
חידוש היתר מס'  20130205הרחבת חדר מגורים  ,שינוי מיקום דלת במחסן ובניית תוספת
מגורים (ממ"ד) בהקלה בקו בנין אחורי בשעור עד  10%מקווי בניין מותרים.
בשכ' נווה חורש  ,רח' חרוב  , 48מגרש .182

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:
מאשרים את הבקשה לחידוש היתר.

ת .השלמה
 אישור רשות מקרקעי ישראל מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה. חתימת אחראי לביצוע שלד הבנין  /עורך הבקשה  /מהנדס אחראי  /בעל הבקשה  -ע"ג התוכנית רשיון עורך הבקשה/מהנדס אחראי חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס הגשת תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה קיים. יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב. כתב התחייבות למשך  60יום מתן ההיתר וערבות בנקאית על סך  2000ש"ח לפירוק המחסן והפרגולה.
 כתב התחייבות וערבות בנקאית על סך  5000ש"ח לבניית הממ"ד עפ"י ההיתר .______________________________
____________________________
אינג' רפי בן דוד  -מהנדס העיר
מר אריאל ללוש  -יו"ר הועדה
________________________________
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.
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מס' דף4:
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
======================================================
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