מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  -דימונה

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

תאריך6132/30261 :
ו' אדר ב תשע"ו

ישיבה מספר 864 :ביום חמישי תאריך  8428/288כ"ו כסלו ,תשע"ה

השתתפו:
חברים:
מר בני ביטון
אבי היקלי
סגל:
יעל סיסו
וקנין בת חן
ווסקר שרון
טובול ספיר

-

-

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

נעדרו:
סגל:
חבושה סמיטל

-

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה

מס' דף2:
פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 814 :בתאריך64360368 :

תאריך6132/30261 :

רשימת הבקשות
סעיף בקשה
02682072 6
02682076 0
02682070 /
0268207/ 8
02682071 7
02682072 1
02682012 5
02682016 2
02682010 62
0268201/ 66
02682017 60
02682011 6/
02682012 68
02682056 67
02682050 61
02682057 65
02682051 64
02682055 62
02682042 02

תיק בניין
0268225
0268224
0268222
0268622
0268626
026862/
0220270
0227275
0268628
0268627
27628
0268621
0268624
0268622
026267/
0268666
0266601
0268660
0268266

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

גוש
/2705
/2701
/2701
/2701
/2762
/2700
/2701
/2701
/2701
/2708
/2701
/2705
/2706

/2701
/2767

חלקה מגרש
8/0
6
811
65
812
6/
878
5
42
04
/
64
052ב
816
65
875
62
876
8
A/5
/6
876
8
882
4
02
8
026
004
024
877
4
86
/1

פרטי המבקש
פינקר אריאל
סמולנסקי אירינה
אדה איריס
כהן מירב
ברייזכר משה
לוי יובל
אוסקר אלי
אוסקר שרה
דוקרקר יגאל
סוחב אלכסנדרה
עדרי אורלי
סוחב אלכסנדרה
אפללו אלי
ווסקר משה
חיימס משה
כהן אילן
אלמליח אלברט ושרה
זרביב דניאל
אוחיון משה בשם ועד השכונה
בלוק 6286

שכונה
שכ' חכמי ישראל
שכ' חכמי ישראל
שכ' חכמי ישראל
שכ' חכמי ישראל
שכ' יוספטל
שכ' לדוגמא
שכ' נוה חורש
שכ' חכמי ישראל
שכ' חכמי ישראל
שכ' חכמי ישראל
שכ' נוה חורש
שכ' חכמי ישראל
שכ' חכמי ישראל
שכ' נוה דוד
שכ' הר נוף
אזור התעשיה
שכ' הר נוף
שכ' חכמי ישראל
שכ' מלכי ישראל

עמ
/
8
7
1
5
4
2
62
66
60
6/
68
67
61
65
64
02
06
00

מס' דף3:
BAKPIRUT0000 1

סעיף8:

מספר בקשה02682072 :

תיק בניין:

0268225

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 פינקר אריאל
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :שמעון בר-יוחאי  /28דימונה
מגרש8/0:

6
גוש וחלקה/2705 :
תכנית843626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מסתור כביסה (לגיטימציה),
בשכ' חכמי ישראל ,רח' שמעון בר יוחאי  038מגרש .8/0

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

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף4:
BAKPIRUT0000 2

מספר בקשה02682076 :

סעיף/:

תיק בניין:

0268224

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 סמולנסקי אירינה
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :יהודה הלוי  823/דימונה
65

מגרש811:

גוש וחלקה/2701 :
תכנית307 :במ173
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מרפסת שרות (לגיטימציה),
בשכ' חכמי ישראל ,רח' יהודה הלוי  83/0מגרש .811

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

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף5:
BAKPIRUT0000 3

סעיף3:

מספר בקשה02682070 :

תיק בניין:

0268222

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 אדה איריס
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :יהודה הלוי  326דימונה
מגרש812:

6/
גוש וחלקה/2701 :
תכנית8/3626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מסתור כביסה (לגיטימציה),
בשכ' חכמי ישראל ,רח' יהודה הלוי  ,/31מגרש .812

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 לציין מס' מגרש ()812 יש להגדיר חללים בתוכנית קומה. תיקון מהות הבקשה יש לצבוע את החלון המוצע בתוכנית קומה ב' . 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 יש להגיש 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.

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף6:
BAKPIRUT0000 4

סעיף8:

מספר בקשה0268207/ :

תיק בניין:

0268622

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 כהן מירב
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אבן גבירול  382/דימונה
מגרש878:

5
גוש וחלקה/2701 :
תכנית8/3626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מסתור כביסה (לגיטימציה),
בשכ' חכמי ישראל ,רח' אבן גבירול  ,/637מגרש .878

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

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף7:
BAKPIRUT0000 5

מספר בקשה02682071 :

סעיף/:

תיק בניין:

0268626

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 ברייזכר משה
סוג בקשה :בקשה לעבודה מצומצמת
כתובת הבניין :בר-כוכבא  /0/28דימונה
04

מגרש42:

גוש וחלקה/2762 :
תכנית53626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
שינוי גודל פתחי חלונות בחזית קדמית ואחורית (לגיטימציה),
בשכ' יוספטל ,רח' בר כוכבא  02738מגרש .42

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 לציין את מידות החלון המאושר ע"ג התוכנית המוצעת. יש לצבוע את החלונות המוצעים בכל חלקי התוכנית ( תוכנית קומה וחתך א-א. יש לתקן את גודל החלונות הקיימים בחזית דרומית. -תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב.

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף8:
BAKPIRUT0000 6

מספר בקשה02682072 :

סעיף6:

תיק בניין:

026862/

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 לוי יובל
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :מרחבים  83032/דימונה
64

מגרש/:

גוש וחלקה/2700 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מסתור כביסה (לגיטימציה),
בשכ' לדוגמא ,רח' מרחבים  6/2/30מגרש ./

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 לתקן מספר חלקה (.)64 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 יש להגיש 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.

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף9:
BAKPIRUT0000 7

סעיף7:

מספר בקשה02682012 :

תיק בניין:

0220270

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 אוסקר אלי
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :שיזף  83דימונה
מגרש052:ב
גוש וחלקה:
תכנית036/232/307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סככת רעפים מקורה בחזית צידית ,סככת רעפים מקורה בחזית קדמית ,בניית מחסן בחזית
קדמית וקירוי חנייה בגג רעפים בחזית קדמית (לגיטימציה),
בשכ' נווה חורש ,רח' שיזף  6/מגרש .I052

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
 ע"פ דו"ח פיקוח ישנו פתיחת חלל לא לשימוש בקומה א' ,לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוחבכתב לאטימת השטח המדובר כולל טייח וצבע והגשת כתב התחייבות לאי פתיחת החלל בעתיד.
 תיקון מהות הבקשה. יש לציין את שטח המגרש בטופס .6 יש לציין מפלסים בנספח החניה המוצעת. יש לתקן את מידות ומסגרת קווי הבניין ע"ג תרשים מגרש. יש לציין את כיוון שיפועי הניקוז של החניה,המחסן והסככות ע"ג תרשים מגרש. יש להצפין את התוכנית המוצעת. יש לציין מפלס של קירות המרפסת המוצעת ע"ג תוכנית קומת קרקע. יש לצרף לנספח המחסן את חזית צפון מזרח הגובלת עם רח' שיזף ולציין כי סוג הגימור שלהמחסן המוצע הינו אבן ע"פ תקנון התוכנית החלה על המקום.
 יש לציין קו מידה מהמרפסת המוצעת לגבול מגרש. יש להשלים מפלסים בתוכנית גגות ובחזיתות המבנה. אישור רשות מקרקעי ישראל 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  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף10:
BAKPIRUT0000 8

סעיף9:

מספר בקשה02682016 :

תיק בניין:

0227275

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 אוסקר שרה
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :יהודה הלוי  892/דימונה
מגרש816:

65
גוש וחלקה/2701 :
תכנית8/3626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
התקנת פרגולת עץ בחזית אחורית ,תיחום שטח מרפסת בבניית קירות בגובה  72ס"מ,
בשכ' חכמי ישראל ,רח' יהודה הלוי  6230מגרש .816

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

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף11:
BAKPIRUT0000 9

סעיף80:

מספר בקשה02682010 :

תיק בניין:

0268628

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 דוקרקר יגאל
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אבן גבירול  823דימונה
מגרש875:

62
גוש וחלקה/2701 :
תכנית8/3626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מסתור כביסה (לגיטימציה),
בשכ' חכמי ישראל ,רח' אבן גבירול  63/מגרש .875

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

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף12:
BAKPIRUT0001 0

סעיף88:

מספר בקשה0268201/ :

תיק בניין:

0268627

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 סוחב אלכסנדרה
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אבן גבירול  //2/דימונה
מגרש876:

8
גוש וחלקה/2701 :
תכנית8/3626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מסתור כביסה (לגיטימציה),
בשכ' חכמי ישראל ,רח' אבן גבירול  0037מגרש .876

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 לציין את מספר המגרש (.)876 יש להגדיר חללים בתוכנית קומה. תיקון מהות הבקשה. יש לצבוע את פתיחת החלון בתוכנית קומה ב'. 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  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף13:
BAKPIRUT0001 1

סעיף8/:

מספר בקשה02682017 :

תיק בניין:

27628

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 עדרי אורלי
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :דפנה  /דימונה
מגרשA/5:
/6
גוש וחלקה/2708 :
תכנית307 ,636/232/307 :במ823
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תוספת חדר בקומה א' בחזית אחורית וצמצום פרגולה בהתאם לחוק תכנון ובניה (לגיטימציה),
בשכ' נווה חורש ,רח' דפנה  0מגרש ./5A

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

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף14:
BAKPIRUT0001 2

סעיף83:

מספר בקשה02682011 :

תיק בניין:

0268621

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 סוחב אלכסנדרה
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אבן גבירול  //26דימונה
מגרש876:

8
גוש וחלקה/2701 :
תכנית8/3626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מסתור כביסה (לגיטימציה)
בשכ' חכמי ישראל ,רח' אבן גבירול  ,0031מגרש .876

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 להגדיר חללים בתוכנית קומה. יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית יש לציין מס' מגרש ()876 יש לצבוע בצבע מוצע את פתיחת החלון בתוכנית . יש להגיש תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה קיים. אישור רשות מקרקעי ישראל אישור הג"א הגשת תוכנית מים וביוב מפורטת מאושרת ע"י תאגיד המים "מעיינות הדרום. קבלה על תשלום היטלים מקומיים במשרדי התאגיד (יש לגשת עם תוכנית בניה לחישוב ההיטלים) אישור אגף שפ"ע על הסדר פינוי פסולת בנין. -תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב.

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף15:
BAKPIRUT0001 3

סעיף88:

מספר בקשה02682012 :

תיק בניין:

0268624

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 אפללו אלי
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אבן עזרא  92/דימונה
מגרש882:

4
גוש וחלקה/2705 :
תכנית843626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מסתור כביסה (לגיטימציה) ןהריסת מחסן קיים,
בשכ' חכמי ישראל ,רח' אבן עזרא  230מגרש .882

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. תיקון חתך א'-א'. הגשת תצהיר קונסטרוקטור על יציבות מבנה קיים. לא ינתן היתר עד לקבלת אישור הפיקוח בכתב להריסת כל האלמנטים המיועדים להריסה. אישור רשות מקרקעי ישראל אישור הג"א הגשת תוכנית מים וביוב מפורטת מאושרת ע"י תאגיד המים "מעיינות הדרום. 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. -יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף16:
BAKPIRUT0001 4

מספר בקשה02682056 :

סעיף8/:

תיק בניין:

0268622

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 ווסקר משה
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :יצחק ורדימון  80/028/דימונה
8

מגרש02:

גוש וחלקה/2706 :
תכנית/366232/307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מרפסת שירות (לגיטימציה),
בשכ' נווה דוד ,רח' יצחק ורדימון  6202367מגרש .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

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף17:
BAKPIRUT0001 5

סעיף86:

מספר בקשה02682050 :

תיק בניין:

026267/

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 חיימס משה
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הר כרכום  8דימונה
מגרש026:
גוש וחלקה:
תכנית/83626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תוכנית שינויים לפני קבלת אישור איכלוס (הרחבת והגבהת גג החניה ,ביטול חלון ,הוספת
חלון בחזית מזרחית וביטול דלת בחזית מערבית),
בשכ' הר נוף ,רח' הר כרכום  8מגרש .026

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

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף18:
BAKPIRUT0001 6

מספר בקשה02682057 :

סעיף87:

תיק בניין:

0268666

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 כהן אילן
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הפועלים דימונה
מגרש004:

גוש וחלקה:
תכנית307 :בת053
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הקמת נגריה באזור תעשיה ,רח' הפועלים מגרש .004

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. הגשת נספח חניה ע"פ תקן חניה. הגשת תוכנית פיתוח כוללת לכל המגרש (גבהים ,ניקוזים ,תאורה ,מקומות חניה ,פחי אשפה וגינון). יש לציין מידת קו בניין קדמי. יש לציין את מיקום עמודי הבטון בתוכנית קומת קרקע. יש לצרף פרט חיבור בין קיר בטון לפנל מבודד. יש לצרף פריסת חומות הקפיות בגבולות המגרש. יש לצרף פרט קיר תומך ופרט גימור הקיר ע"פ פרט מצ"ב. תיקון שגיאות כתיב בכל חלקי התוכנית. יש לציין בחתכים את סוג הגג וסוג הקירות המוצעים. יש לציין את סוג הגימור בקיר בטון מוצע בגובה  6.7מ'. תיקון חזיתות המבנה. תיקון כותרת בתוכנית פיתוח מוצעת. תיקון חישוב שטחים. בתוכנית קומת קרקע יש לציין את בליטת הגג מסביב לכל המבנה במקווקו. יש לציין מפלסים בתוכנית קומת קרקע (בחלל השירותים והממ"ד המוצע). תיקון מפלסים בחתך ב-ב. יש לצרף מפלסים בחתכים. יש לציין את מידות הפתחים בחזיתות המבנה. הגשת הסכם מעבדה מוסמכת לבדיקת מצעים ושתית. אישור מורשה נגישות כפוף להתייעצות עם נותן שירותים בתחום 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.

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף19:
 מתן פרטי קבלן רשום לביצוע הבניה בגוף הבקשה. חישובים סטטיים  +הצהרת מהנדס 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. חוות דעת משרד להגנת הסביבה חוות דעת שרותי כבאות חוות דעת משרד הבריאות הגשת תוכנית להסדרי תנועה מאושרת ע"י משרד התחבורה הכוללת מאזן חניות. תאום מול חברת בזק על אופן הנחת תשתיות התקשורת וכיווני ההזנה (איש קשר אסתר פוליצר -טלפון 2721557221:ומייל.)ti.oe.qozob@opitse :
 תאם מול חברות הוט ,בזק וחברת החשמל. קבלה על תשלום היטלים מקומיים במשרדי התאגיד (יש לגשת עם תוכנית בניה לחישוב ההיטלים) תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב. הגשת  0דו"חות מודד מוסמך  .6 :דו"ח לאחר יציקת רצפה במפלס ( 2.2התאמה בין מצב בניה קייםנתונים ע"פ תוכנית מאושרת .0 .דו"ח סיום בניה כולל חישוב שטח המבנים במגרש.
 הגשת דו"ח יועץ קרקע יש לרשום את מספר התיק והבקשה בדף ראשון של התוכנית הפקדת ערבות על סך  62,222ש"ח להבטחת שלמות הרכוש הציבורי בעת ביצוע הבניה -בדיקת חיטוי קווי מים  -מורשה משרד הבריאות.

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף20:
BAKPIRUT0001 7

סעיף84:

מספר בקשה02682051 :

תיק בניין:

0266601

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 אלמליח אלברט ושרה
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :הר ארבל  8/דימונה
מגרש024:
גוש וחלקה:
תכנית/83626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תוכנית שינויים לפני קבלת אישור איכלוס (שינוי גודל פתחים ,הוספת  0חלונות
בחדר שינה בחזית מזרחית ,שינוי גג החניה מגג בטון מקורה לפרגולה ושינוי
מפלסי פיתוח בחזית מזרחית),
בשכ' הר נוף ,רח' הר ארבל  67מגרש .024

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 תוכנית המדידה קו בניין צידי (מזרח) הינו  8מ' ולא  /מ' כפי שצויין. יש להציג אישור לתוכנית סניטרית וביוב 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 -תשלום אגרת בניה ע"פ חשבון מצ"ב.

גרסה  - 02x7.5BIקומפלוט בע"מ

מס' דף21:
BAKPIRUT0001 8

סעיף89:

מספר בקשה02682055 :

תיק בניין:

0268660

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 זרביב דניאל
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :אבן גבירול  /32/דימונה
מגרש877:

4
גוש וחלקה/2701 :
תכנית8/3626320307 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
סגירת מסתור כביסה (לגיטימציה),
בשכ' חכמי ישראל ,רח' אבן גבירול  0/37מגרש .877

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 לציין מספר המגרש (.)877 יש לצבוע ע"ג תוכנית קומה ג' את פתיחת החלון. 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. 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.
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מס' דף22:
BAKPIRUT0001 9

מספר בקשה02682042 :

סעיף/0:

תיק בניין:

0268266

פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 814 :בתאריך6436030268 :

מבקש:
 אוחיון משה בשם ועד השכונה בלוק 8088
סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :שד' בן גוריון  8088דימונה
/1

מגרש86:

גוש וחלקה/2767 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תוכנית שינויים להיתר בניה קודם מס' 02682205 :מישיבת ועדה מס'877 :
(ביטול מסתור צנרת המחופה באבן וביטול שטח מרוצף בחזית אחורית)
בשכ' מלכי ישראל ,שד' בן גוריון .6286

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 לציין את סוג הגימור באזור בו בוטל חיפוי האבן. הגשת הסכם עם מעבדה מאושרת בהתאם לרשימת בדיקות מצ"ב אישור אגף שפ"ע על הסדר פינוי פסולת בנין.____________________________
____________________________
אינג' היקלי אבי  -מהנדס הועדה והעיר
מר בני ביטון  -יו"ר הועדה וראש העיר
_______________________________
חבושה סמיטל  -מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה
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