מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  -דימונה

סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית

תאריך04/11/2019 :
ו' חשון תש"ף

ישיבה מספר 525 :ביום שני תאריך  11/11/19י"ג חשון ,תש"ף בשעה 09:00

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

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

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

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

מס' דף2:
סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 525 :בתאריך11/11/19 :

רשימת הבקשות

סעיף בקשה
20190186 1

תיק בניין
2013088

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

חלקה מגרש פרטי המבקש
גוש
ללוש אריאל
296
1 400495

תאריך04/11/2019 :
שכונה
שכ' הר נוף

עמ.
3

מס' דף3:
BAKPIRUT0000 1

תיק בניין:
מספר בקשה20190186 :
סעיף1:
סדר יום רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 525 :בתאריך11/11/2019 :

2013088

מבקש:
 ללוש אריאל
בעל הנכס:
 רמ"י

עורך:
 שטרית חיית

בודק הבקשה:
 אבוטבול יסמין

מודד:
 נגב מדידות
עגנון  6דירה  36באר שבע מיקוד 84750 :

סוג בקשה :בקשה להיתר
7785489613
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :הר שניר  5דימונה
1

מגרש296:

גוש וחלקה400495:
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
גילוי נאות :מדובר בבית מגורים של סגן ראש העיר ויושב ראש וועדת המשנה מר אריאל
ללוש.
תכנית שינויים לטופס איכלוס (טופס  ,)4הרחבת מרתף ,תוספת שטחים בקומה
א' (לגיטימציה) ,ביטול
מחסן ,ביטול פרגולה בקומת קרקע וחידוש היתר עבור חניה.
בשכ' הר נוף ,רח' הר שניר  5מגרש .296
>

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
מדובר בבקשה שבאה לדיון בוועדת משנה ,ישיבה מס'  382בתאריך,31/10/19 :
מאחר ומדובר בבית מגורים של יושב ראש הוועדה לתכנון ובניה.
מדובר בבקשה תואמת תכנית בניין עיר ועל כן הינה בסמכות רשות הרישוי
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.

____________________________
מר אריאל ללוש  -יו"ר הועדה

______________________________
אינג' רפי בן דוד  -מהנדס העיר

________________________________
חבושה סמיטל  -מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

