מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  -דימונה

פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מקומית

תאריך20/02/2020 :
כ"ה שבט תש"ף

ישיבה מספר 528 :ביום ראשון תאריך  26/01/20כ"ט טבת ,תש"ף בשעה 09:30

השתתפו:
חברים:
מר אריאל ללוש
רפי בן דוד
סגל:
חבושה סמיטל
וקנין בת חן
קנדלקר שירן
אבוטבול יסמין

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

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

נעדרו:
סגל:
יעל סיסו

-
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ס.מנהלת מח' רישוי ובניה

מס' דף2:

אישור פרוטוקול
אישור פרוטוקול ועדת רישוי לתכנון ובניה  ,ישיבה מספר527 :
מיום  30/12/2019בהתאם לסעיף  48ד (ג) ו –(ג)( , )2לחוק התכנון והבניה.
החלטה :מאשרים את הפרוטוקול.
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מס' דף3:
פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 528 :בתאריך26/01/20 :

רשימת הבקשות

סעיף בקשה
20190157 1
20190367 2
20200049 3

תיק בניין
2019033
2016131
2016160
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חלקה מגרש פרטי המבקש
גוש
כהן קוטי
348
1 400495
כהן רותם ואלירן
289
62 39863
גרינברג אופיר
305
78 39863

תאריך20/02/2020 :
שכונה
שכ' הר נוף
שכ' השחר (מזרחית)
שכ' השחר (מזרחית)

עמ.
4
5
6

מס' דף4:
BAKPIRUT0000 1

תיק בניין:
מספר בקשה20190157 :
סעיף1:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 528 :בתאריך26/01/2020 :

מבקש:
 כהן קוטי
בודק הבקשה:
 אבוטבול יסמין

מודד:
 ספיר מרדכי
 30010ת.ד 22 .אום אל-פחם

סוג בקשה :בקשה להיתר
2338739655
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :הר הנגב  18דימונה
1

מגרש348:

גוש וחלקה400495:
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית בית מגורים ,
שכ' הר נוף  ,רח' הר הנגב  , 18מגרש 348

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לא לאשר את הבקשה מאחר והתכנית הראשית טרם תוקנה כראוי.
ה ח ל ט ו ת:
לא לאשר את הבקשה מאחר וטרם התקבלה תכנית מתוקנת כנדרש.
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2019033

מס' דף5:
BAKPIRUT0000 2

תיק בניין:
מספר בקשה20190367 :
סעיף2:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 528 :בתאריך26/01/2020 :

2016131

מבקש:
 כהן רותם ואלירן
בודק הבקשה:
 וקנין בת חן

סוג בקשה :בקשה לעבודה מצומצמת
7498603458
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :פרופ' אהרון צ'חנובר  18דימונה
62

מגרש289:

גוש וחלקה39863 :
תכנית146/03/25 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תוכנית שינויים לטופס איכלוס (טופס  ) 4היתר מס'  20160267שינוי כמות חיפוי האבן ,
שכ' השחר ,רח' פרופ' אהרון צ'חנובר  , 18מגרש .289

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
 השלמת מלוא המסמכים הנדרשים לשלב בקרת התכן. -תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף ( 145ד) לחוק.
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מס' דף6:
BAKPIRUT0000 3

תיק בניין:
מספר בקשה20200049 :
סעיף3:
פרוטוקול רשות רישוי מקומית ישיבה מספר 528 :בתאריך26/01/2020 :

2016160

מבקש:
 גרינברג אופיר
בודק הבקשה:
 אבוטבול יסמין

סוג בקשה :בקשה לעבודה מצומצמת
5585509760
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :פרופ' דניאל כהנמן  20דימונה
78

מגרש305:

גוש וחלקה39863 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים לטופס , 4
שכ' השחר ,רח' פרופ' דניאל כהנמן  20מגרש .305

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לא לאשר את הבקשה מאחר והבקשה שהוגשה לא תואמת את המצב בשטח ,יש
לסגור את הבקשה ולהגיש ע"פ הקיים כראוי.
ה ח ל ט ו ת:
לא לאשר את הבקשה מאחר והבקשה שהוגשה לא תואמת את המצב בשטח.

____________________________
מר אריאל ללוש  -יו"ר הועדה

______________________________
אינג' רפי בן דוד  -מהנדס העיר

________________________________
חבושה סמיטל  -מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה
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