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 כל הטפסים צריכים להיות מקוריים -דף דרישות לטופס התחלת בנייה 

 כתובת הנכס:  ________________ מס' בקשה: ______________

 תיאור בקשה:  ________________  שם בעל ההיתר:___________________

 מס' שם הטופס קיים / מי אחראי הערות

 1 בקשה לאישור תחילת עבודה  ימולא על ידי התושב + המפקח מטעמו / עורך הבקשה

 2 תחילת עבודה –הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע   ימולא על ידי התושב

 3 תחילת עבודה –הצהרת  אחראי לביקורת על הביצוע   ימולא על ידי התושב

 ימולא על ידי התושב + המפקח מטעמו / 
 / מהנדס הקונסטרוקציה בקשההעורך 

 4 הודעה על מינוי אחראי לביצוע ביקורת )קונסטרוקציה( 

 ימולא על ידי התושב + המפקח מטעמו / 
 / מהנדס הקונסטרוקציה בקשההעורך 

 הודעה על מינוי אחראי לביקורת 
 )אדריכלות(

5 

  +ימולא על ידי התושב 
 מטעם הקבלן מהנדס הקונסטרוקציה

 6 הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד 

 7 הודעה על מינוי הקבלן המבצע  + הקבלןימולא על ידי התושב 

 8 תחילת עבודות –אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין   מודד מוסמך

 9 בדיקות מעבדה  מיהסכ  היתר   בעליש לצרף חוזים 

 ימולא על ידי התושב + המפקח מטעמו / 
 בקשההעורך 

אתר  הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, התקשרות עם  
 מורשה מורשה לפינוי פסולת הבניין חתום ע"י אתר 

10 

 ביקורת מפקח לאישור גידור ושילוט   ימולא על ידי התושב + המפקח מטעמו / עורך הבקשה 

בלן ורישיונו יאושר פרטי הקושלט המציין את  )שלטי אזהרה 
 ה(בני הע"י מפקח

11 

 12 אישור תשלום שעון מים  אגף הגביה

התכנית תכלול פרט גידור, כניסות ויציאות, תמרור, 
שילוט, מיקום מנוף עגורן כולל רדיוס תנועת הזרוע, 

 ילים ומשרד מכירות, מבנים יבאזור לפריקת חומרים

 בניה רוויה בלבד ל –תכנית התארגנות אתר  

 לא נדרש בבניה פרטית 

13 

רים אישור מינהל הבטיחות על מינוי מנהל עבודה לאתר ובאת  הקבלן 
 בניה רוויה בלבד ל – גדולים גם מינוי עוזר בטיחות

 לא נדרש בבניה פרטית

 

 

___________________                                            ________________ 

 תאריך                                                                          חתימת מקבל ההיתר
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 בקשה לאישור תחילת עבודה - 1טופס 
 בקשההעורך  /מטעמו מפקח הימולא על ידי התושב + 

 
 ________________: שדרות           מס' היתר –ניה הועדה המקומית לתכנון וב לכבוד:

 

 זיהוי בקשה ופרטי הנכס:
 _______________________הבקשה:  ________________ תיאור

 __: ____________ מס 'בית:_____  רחוביישוב: ___

 ______מגרש/תכנית:  _____  __גוש:_____   חלקה: __

 __-בעל ההיתר: __________ ת"ז: ___________ טלפון: ______שם 

 דוא"ל: ________@_______ כתובת: __________

 בקשה:

 ____   .________ _____________ ת.ז.:  ___________ מ.ר: אני הח"מ : .1
 

 ____   .________כתובת:    _ ________@______  דוא"ל:____ -_________ :טלפון .2
 

בבנייה או העבודה מושא ההיתר, מבקש/ת בזה   לביקורת על הביצועאחראי 
ממהנדסת הוועדה המקומית לתכנון ובניה שדרות , להנפיק אישור תחילת עבודות 

 .78-75( תקנה "התקנות"בהתאם לתקנות התכנון והבניה התשע"ו )להלן 
 

 להלן רשימת המסמכים המצורפים לבקשה זו: .3
אישור על מינוי של האחראי לביקורת על הביצוע בידי בעל ההיתר כאמור  .3.1

 לתקנות. 75בתקנה 
קובץ מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך  .3.2

 בדבר סימון מתווה הבניין במגרש עצמו

הודעה בדבר מינויים של בעלי  תפקידים לביצוע העבודה האמורה כאמור  .3.3
 .71בתקנות תקנה 

נספחים, צרופות ומסמכים אשר נקבע בהיתר כי יש להעבירם טרם מתן אישור  .3.4
 תחילת עבודה:

 
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 מסמכים מצורפים בהתאם לדרישה של מכון בקרה: .3.5
 –ג' לחוק תכנון והבניה התשכ"ה 157עבור בקשות שלגביהן קבע שר האוצר לפי סעיף 

( כי לא נדרשת בהן בקרה של מכון בקרה, מסמכים נדרשים כמפורט "החוק")להלן  1965
 תקנות תכנון והבנייה
 ("תקנות הבקרה")להלן  2018)הקמת מכון בקרה לדרכי עבודתו(, התשע"ח 

 
 
 
 
 או
 
 
 
 

ג לחוק, כי נדרשת בהן בקרה של מכון   157עבור בקשות שלגביהן קבע שר האוצר לפי סעיף 
 .74בקרה, אישור על התקשרות עם מכון בקרה בדבר בקרת ביצוע כאמור בתקנות, תקנה 

 המועד הצפוי לתחילת ביצוע העבודה לפי ההיתר: ______________________ .4

 

 

 שם: ____________________________

 חתימה+ חותמת: __________________________

 תאריך: ___________________________

 אחראי לביקורת על הביצוע
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 תחילת עבודה –הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע  - 2טופס 
 ימולא על ידי התושב

 
 ___________היתר: ' מס      ת לתכנון ובניה שדרות לכבוד: הועדה המקומי

 זיהוי בקשה ופרטי הנכס:

 תיאור הבקשה:__________________________________________________
 ___ מס' בית: ___________יישוב:  _______________   רחוב: _____________

 גוש: __________  חלקה: ________  מגרש/תכנית:  _______________
-___________________  ת.ז.: ____________  טלפון:  _________שם בעל ההיתר: 

____ 
 ________________________  כתובת: _ ______@_דוא"ל: __________________

 

 הודעה:
אני הח"מ ___________ בעל ההיתר בבנייה או העבודה מושא ההיתר, מודיע 

 בזאת לוועדה המקומית לתכנון ובניה שדרות  על מינוי:
 _________ז.: ______________ מ.ר:________שם מלא:  _______________ ת.

 
דוא"ל: _______  טלפון: _______

_____ __אחראי לביקורת על _____כתובת:_________@__________
 הביצוע בבנייה או עבודה מושא ההיתר, בהתאם לתקנות התכנון והבנייה

 (.1א)' 71(, תקנה "התקנות"ה)להלן  2016 –)רישוי בנייה( , התשע"ו 
 

האחראי לביקורת על הביצוע ימונה גם כאחראי לתיאום עם מכון הבקרה 
 (1א)'71בבנייה או העבודה מושא ההיתר, בהתאם לתקנות, תקנה 

 

 שם:  __________________

 

 בעל ההיתר חתימה+ חותמת: ____________________

 

 תאריך:  _____________
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 תחילת עבודה –הצהרת  אחראי לביקורת על הביצוע  – 3טופס 
 בקשההימולא על ידי התושב + המפקח מטעמו / עורך 

 
 _____היתר: _________' מס      ה שדרות לכבוד: הועדה המקומית לתכנון ובני

 זיהוי בקשה ופרטי הנכס:

 תיאור הבקשה:  __________________________________________________
 __________ מס' בית: ___________יישוב: _______________    רחוב: ______

 גוש: __________  חלקה: ________  מגרש/תכנית:  _______________
 ___-________ טלפון:_______ : ______ת"ז    : _____________שם בעל ההיתר

 .________ __: כתובת: __________  דוא"ל
 

 הצהרה:

 אני הח"מ :  _______________ ת.ז.: ______________ מ.ר: _________________.
 

 .: ___________כתובת_____ @_____: ______דוא"ל___    -: ____________טלפון
 

 בזאת:

מקבל על עצמי לתפקיד אחראי לביקורת על הביצוע בבנייה או העבודה מושא ההיתר  .1
(, "התקנות")להלן  2016 –בהתאם לתקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו 

)א(, ואוודא כי עבודות 87אמלא אחר הוראות התקנות, לרבות תקנה  .2 )א(. 71תקנה 
ים הכלולים במידע להיתר, לתכן הבנייה הבניה יבוצעו בהתאם לתנאי ההיתר, תנא

 והוראות אחרות לפי כל חיקוק החלות על המקרקעין.
אוודא מילוי התנאים בדבר העסקת קבלן הרשום בפנקס הקבלנים, בתחום  .3

 ובסיווג המתאים  לביצוע הבנייה או העבודה מושא ההיתר.

ת הרישוי, )ב( ואדווח לרשו87אערוך ביקורת באתר הבנייה כנדרש בתקנות תקנה  .4
לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד של עריכת הביקורת, על מועד עריכתה 

 .89ועל תוצאותיה כנדרש בתקנות, תקנה 
ג' לחוק  157היה וההיתר מסוג ההיתרים שלגביהם קבע שר האוצר לפי סעיף  .5

 התכנון והבנייה
ם כי נדרשת בקרת ביצוע של מכון בקרה, אפעל בנוסף בהתא 1965 –,התשכ"ה 

 –להוראות תקנות התכנון והבנייה )הקמת מכון בקרה לדרכי עבודתו(, התשע"ח 
 (.תקנות הבקרה")להלן  2018

 אני בעל הכישורים המקצועיים הנדרשים למלא התפקיד. .6
 

בנוסף למינוי אחראי לביקורת על הביצוע, מקבל על עצמי המינוי לאחראי לתיאום 
 )א(. 71יתר, בהתאם לתקנות, תקנה עם מכון בקרה בבנייה או העבודה מושא הה

, ואבצע את הפעולות כמפורט 56, ותקנות מכון בקרה, תקנה 89אמלא הוראות התקנות, תקנה 
 להלן:

 אחזיק באתר קובץ תכניות עבודה לביצוע עדכניות. •

 אתאם תהליך הביצוע לרבות מעקב אחר בדיקות מעבדה מאושרות הנדרשות לפי כל דין. •

הבקרה עם מכון הבקרה, אלווה את הבקר בעת שהותו באתר ואוודא אתאם את העבודה ואת  •
 ביצוע של הוראות מכון הבקרה.

 אודיע למבצעי הפיקוח העליון על שלבי ביצוע. •
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אודיע למכון הבקרה על מצב התקדמות העבודות והגעתן לשלב הבקרה המתוכנן לפי תכנית  •
 קרה הבא.הביקורים ,חמישה ימים לפחות לפני הגעת העבודות לשלב הב

 אודיע למכון הבקרה על הפסקת עבודות ועל חידושן. •

אודיע למכון הבקרה על תשלום האגרה שנקבעה במועד הזמנת מכון הבקרה לביצוע בקרה  •
 בשלב גמר שלד.

 
 נספחים מצורפים:

 

תעודת מהנדס רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית במדור 
ניהול הבנייה ביצוע ופיקוח, או תעודת אדריכל רשום בפנקס וביצוע, או  מבנים, ניהול 

 המהנדסים והאדריכלים בענף ארכיטקטורה .

במבנה פשוט, תעודת הנדסאי רשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים בענף 
 הנדסה אזרחית ,או הנדסת בניין במדובר ניהול הבנייה, תכנון מבנים או בניין

 

 ____שם:  ___________________

 

 חתימה+ חותמת: _____________________

 

 תאריך:_______________________

 אחראי לביקורת על הביצוע
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 הודעה על מינוי אחראי לביצוע ביקורת )קונסטרוקציה( - 4טופס 
 מהנדס הקונסטרוקציה/  בקשההימולא על ידי התושב + המפקח מטעמו / עורך 

 
 לביקורת הודעה על מינוי אחראי

 2016 -תקנות התכנון והבנייה )רישוי בניה( התשע"ו -( 2)א() 71לפי סעיף 
 

 
 : _______________מכתובת____________      אני החתום מטה

 שם בעל ההיתר

 ________________מודיע בזה כי מיניתי את ___  -ן: _________מס' טלפו
 שם האחראי לביקורת

 ______@_____________  דוא"ל    __-: ______טלפון כתובת:_______________ מס'
 

מתאריך:            להיות אחראי לביקורת לעניין העבודות על פי היתר הבניה מס' 
_____________ 

 בשדרות .  : ______מגרש              :חלקה  : ___גוש

כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר,  הכל
 קונסטרוקציההתחום של הביקורת הוא :  1970 –תנאיו ואגרות(, התש"ל 

אני מקבל על עצמי את תפקידי אחראי לביקורת על הביצוע כמוגדר לעיל, ולרבות את 
, סעיפים  2016 -התשע"ו חובת הדיווח כמפורט בתקנות התכנון והבניה )רישוי בניה(, 

לתקנות הנ"ל,  88ידוע לי כי ע"פ סעיף   )א(,)ב.(89)ג( , 87(,     4(,)3(,)2(,)1)ב)(87)א( ,87
מהנדס הוועדה יכול לחייב את האחראי לביקורת על הביצוע לערוך ביקורת בשלבים 
נוספים, או במועדים שיקבע בהודעה, ובתנאים המפורטים בסעיף זה ,ואני מצהיר כי 

ידוע לי כי ככל ולא . אבצע את הביקורות הנוספות ככל ויידרש ע"י מהנדס הוועדה
)ב( , ייראו בכל עבודה המבוצעת לאחר השלב הנדרש 87סעיף יבוצעו הדיווחים כנדרש ב

זאת בהתאם למפורט  -בדיווח כעבודת בניה שלא לפי תנאי ההיתר, על כל המשתמע מכך
 )ג( לתקנות הנ"ל .89בסעיף 

_____________________   
 חתימת בעל ההיתר

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 אני הח"מ: _________,

 שם האחראי לביקורת

 1958 -לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח  ': _______בעל רישיון מס
קראתי את ההודעה דלעיל ואני מסכים לתוכנה. אני מקבל על עצמי את תפקידי אחראי 
לביקורת כמוגדר לעיל ובמיוחד את חובת הדיווח כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השנייה 

 .1970 –לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל 
 יקורת כאמור לעיל .אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לעריכת ב

 

_________________                            _________                                     ________ 

חתימת האחראי לביקורת                מספר ת.ז.                      תאריך
 קונסטרוקציה

 בתוקף הטופס צילום רישיון מהנדס/אדריכלחובה לצרף לצד 
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 על מינוי אחראי לביקורת  הודעה -5טופס 
 / מהנדס הקונסטרוקציה בקשההימולא על ידי התושב + המפקח מטעמו / עורך 

 2016-ון והבנייה )רישוי בניה( התשע"ותקנות התכנ -( 2)א() 71לפי סעיף 
 

 מכתובת: __________שם בעל ההיתר      אני החתום מטה: __________  
 __-______: מס' טלפון

 (האחראי לביקורת שם) מודיע בזאת כי מיניתי את _____________
 

 דוא"ל:  ___________@________    __ -כתובת: ________  מס' טלפון: _____
 

 : _______מתאריך _____להיות אחראי לביקורת לעניין העבודות על פי היתר הבניה מס' 

 _____ בשדרות.מגרש       חלקה   גוש

הכל כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, 
 1970 –התש"ל 

 אדריכלותהתחום של הביקורת הוא : 
אני מקבל על עצמי את תפקידי אחראי לביקורת על הביצוע כמוגדר לעיל, ולרבות את 

, סעיפים  2016 -התשע"ו חובת הדיווח כמפורט בתקנות התכנון והבניה )רישוי בניה(, 
לתקנות הנ"ל,  88ידוע לי כי ע"פ סעיף   )א(,)ב.(89)ג( , 87(,     4(,)3(,)2(,)1)ב)(87)א( ,87

מהנדס הוועדה יכול לחייב את האחראי לביקורת על הביצוע לערוך ביקורת בשלבים 
נוספים, או במועדים שיקבע בהודעה, ובתנאים המפורטים בסעיף זה, ואני מצהיר כי 

ידוע לי כי ככל ולא . אבצע את הביקורות הנוספות ככל ויידרש ע"י מהנדס הוועדה
)ב( , ייראו בכל עבודה המבוצעת לאחר השלב הנדרש 87סעיף יבוצעו הדיווחים כנדרש ב

זאת בהתאם למפורט  -בדיווח כעבודת בניה שלא לפי תנאי ההיתר, על כל המשתמע מכך
 )ג( לתקנות הנ"ל .89בסעיף 

 
______________________ 

 חתימת בעל ההיתר
------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

 : __________בעל רישיון מס'   : _________אני הח"מ

 
קראתי את ההודעה דלעיל ואני מסכים   1958 -לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח

לתוכנה. אני מקבל על עצמי את תפקידי אחראי לביקורת כמוגדר לעיל ובמיוחד את חובת 
הדיווח כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו 

 .1970 –ואגרות(, התש"ל 
 ביקורת כאמור לעיל . אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לעריכת

 

___________________                    __________                                    _______ 
חותמת האחראי לביקורת  חתימה+                 מספר ת.ז.                      תאריך

 אדריכלות

 

 בתוקףחובה לצרף לצד הטופס צילום רישיון מהנדס/אדריכל 
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 הודעה על מינוי אחראי לביצוע השלד -6טופס 
 מטעם הקבלן מהנדס הקונסטרוקציה +ימולא על ידי התושב 

 
 2016 -תקנות התכנון והבנייה )רישוי בניה( התשע"ו -( 2)א() 71לפי סעיף 

 __________אני החתום מטה
 ממנה בזאת את__________ בעל/ת מס' ת"ז: _________

 השלדהאחראי לביצוע 
 __ מייל: _______@_____-כתובת: _________ טלפון נייד: ______

 להיות האחראי לביצוע שלד הבניין, לרבות הפתוח, ע"פ היתר מס': _______

 _______במגרש     ______מיום

 _______כתובת מייל ____________@__     ___-מס' טלפון נייד ________

 

                     _______                                   _______________ 
 חתימת בעל ההיתר                       תאריך 

 _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 הצהרת האחראי לביצוע שלד הבניין _ _ _ _

 : ____________בעל מס 'ת.ז                        : ________אני הח"מ

 האחראי לביצוע השלד
 

 : _____________(.)למבנה פשוט הנדסאי בעל רישיון מס' : _________מהנדס רישוי מס '
 

 מצהיר בזה כדלקמן:
אני מקבל על עצמי את תפקיד האחראי לביצוע שלד הבניין לרבות חובת הדיווח  (1

ידוע לי . 90, סעיף  2016 -כמפורט בתקנות התכנון והבניה )רישוי בניה(, התשע"ו 
לתקנות הנ"ל, מהנדס הוועדה יכול לחייב את האחראי לביצוע  88כי ע"פ סעיף 

מועדים שיקבע בהודעה, שלד הבניין לערוך ביקורת בשלבים נוספים, או ב
ובתנאים המפורטים בסעיף זה, ואני מצהיר כי אבצע את הביקורות הנוספות 

ככל ולא יבוצעו הדיווחים כנדרש  ידוע לי כי. ככל ויידרש ע"י מהנדס הוועדה
)ב( , ייראו בכל עבודה המבוצעת לאחר השלב הנדרש בדיווח כעבודת 87בסעיף 

זאת בהתאם למפורט בסעיף  -בניה שלא לפי תנאי ההיתר, על כל המשתמע מכך
 )ג( לתקנות הנ"ל .89

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות אחראי לביצוע שלד הבניין ואני מתחייב  (2
וראות מתכנן השלד כפי שיינתנו לדאוג לביצוע שלד הבניין עפ"י התוכניות וה

 ה.ל פי  שנקבע בכל חיקוק הנוגע לבכתב וכן לבצע תפקידי ע

 

_________________                                                                                ___________ 

חתימה + חותמת האחראי לביצוע                    תאריך                                                          
 השלד

 

 חובה לצרף לצד הטופס צילום רישיון מהנדס/הנדסאי בתוקף
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 הודעה על מינוי הקבלן המבצע - 7טופס  
 + הקבלןימולא על ידי התושב 

 
 ________________כתובת__________________אני הח"מ )חברת(

 ______________בעל /ת מספר זהות ______________ ממנה בזה את

 __________בפנקס הקבלנים במדור  תעודת רישום בפנקס הקבלנים מספרבעל 

 _______להיות הקבלן המבצע את הבניין, לרבות הפתוח עפ"י היתר מס' 

 ________במגרש  ____ מיום

כתובת מייל ___     -_______מס' טלפון נייד
_______________________ 

 

___________________                                                                   _______ 

 חתימת המבקש/בעל ההיתר                       תאריך 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 המבצעהצהרת הקבלן 

 _________ כתובת          מס' זיהוי     _________אני הח"מ 
 

 ______________'_____________  'לן רשום בעל רישיון מסקב
 

 בתוקף עד  __________    _________בפנקס הקבלנים במדור 
 

ולאחר שהוזהרתי כי עלי  1969 –לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 
לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת 

 כדלקמן:

אני הקבלן לביצוע שלד הבניין לפי התוכניות לבניה בהתאם לנתונים המפורטים מעלה    (1
. 

תאריך  על פי היתר בנייה מספר______ _____________                              מ
_____________ 

יש לי את הכישורים המקצועיים להיות קבלן ואני מתחייב לבצע את עבודות הבניה  (2
 ידכם ללא סטיות וחריגות מהתוכנית המאושרת.-הנ"ל בהתאם להיתר הבניה שניתן על

 אני מצהיר כי זה שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת . (3

 כתובת מייל ________________@__________         מס' טלפון נייד 
 

_____________________                                                                    ________ 
 תאריך                                                                        חתימה+ חותמת הקבלן המבצע

 
 לצרף לצד הטופס צילום רישיון קבלן בתוקף וצילום תעודת זהות של הקבלןחובה 
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 תחילת עבודות –אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין  -8טופס 
 ימולא על ידי התושב + המפקח מטעמו / עורך הבקשה / מהנדס הקונסטרוקציה

 )ב( לתקנות התכנון והבנייה .16.00בהתאם לחלק ט"ז סעיף 
 
 

 ____תאריך: __________

 _______שם המודד: _____

 __________מס' רישיון:__

 ת.ז:   ____________' מס

 מס' טלפון: ____________

 ___________כתובת: ___

 
 לכבוד:

   עיריית שדרות;
 מחלקת הפיקוח על הבנייה

 א.נ
 

 ___________מס' היתר   –הקמת מבנה  הנדון: 
 

 ___________מגרשים: ___________חלקה: ___________גוש: 
 

 ____________________________רחוב
 
 

 _______________________שם בעל ההיתר: _____
 
 

 _______________________שם הקבלן המבצע: ___
 
 

 הריני לאשר כי בהתאם לחלק טז' סעיף )ג( לתקנות התכנון והבניה, ביקרתי באתר 
 

 ביום_______________  
 

 בהיתר .שאושר ומצאתי כי מיקום החפירות הנועדות ליציקת היסודות מתאים למיקום כפי 
  בכבוד רב ,    

       _______________________ 

 מודד מוסמך       
 

 לתשומת לב הקבלן:
 אין לבצע יציקת יסודות הבניין ללא חתימת מודד מוסמך
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 הסכם  בדיקות מעבדה -   9טופס 
יש לצרף: הסכם עם מעבדה מוסמכת לכל הבדיקות , חוזה התקשרות עם מעבדה מוסמכת מצ"ב

 וכולל פרוגרמת בדיקות . הנדרשות במבנה,
 

 : להסכמי התקשרות מצורפות דוגמאות
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 הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע - 10טופס 
 תחילת עבודה –לפינוי פסולת בניין התקשרות עם אתר מורשה 
 שב + המפקח מטעמו / עורך הבקשה ימולא על ידי התו

 
 _______מס' היתר:  ____       לכבוד : הועדה המקומית לתכנון ובניה שדרות                

 
 התושב ימולא ע"י :זיהוי בקשה ופרטי הנכס

 
 הבקשה:________________________________________________תיאור 

 __________ מס' בית: ___________יישוב: _____________    רחוב: ______

 גוש: __________  חלקה: ________  מגרש/תכנית:  _______________

 שם בעל ההיתר: ___________________  ת.ז.: ____________  טלפון: _____ 

 __________________________________________  כתובת:  _____: דוא"ל

 

 המפקח מטעם התושב / עורך הבקשה  – אחראי ביקורת על הביצוע ימולא ע"י הצהרה:

 ________ מ.ר: _________________אני הח"מ: _______________ ת.ז.: ______

 _______-________טלפון: ______

 ____________@________דוא"ל: _______

 __________כתובת:  _________

 אחראי ביקורת על הביצוע בבנייה או העבודה מושא ההיתר מצהיר בזאת:
נשלח הסכם התקשרות עם אתר מורשה על פי כל דין לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה בהתאם 

 לרשימה העדכנית של האתרים המורשים ע"י המשרד להגנת הסביבה.
ת הבנייה תפונה אל האתר המורשה לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה, במהלך העבודה או פסול

העבודה או מיד לאחר השלמתה, זולת אם הכמות היא מזערית ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה 

 )א(.56( תקנה "התקנות")להלן  2016 –)רישוי בניה(,  התשע"ו 
נערך בהתאם לנהלים המעודכנים לאכיפת פינוי מוסדר של חישוב נפח פסולת הבנייה ועודפי העפר, 

המעיד על  1ומצורף נספח  פסולת בנייה באמצעות חוק התכנון והבנייה (המשרד להגנת הסביבה)

 (מופיע בהמשך. 1כך. (נספח 
 המופיע בעמוד הבא(. 1למצורף המעיד על כך  )נספח 

 
 נספחים מצורפים:

 

  לפינוי פסולת .העתק חוזה התקשרות אתר מורשה 
  'לאכיפת פינוי  נוהל 1טופס הצהרה על כמות פסולת בנייה ועודפי עפר )נספח מס

 יה(מוסדר של פסולת בנ
 

 חתימה+ חותמת: ___________   שם:______________________

 הביצוע אחראי לביקורת על
 

 ______תאריך: ______
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 הועדה המקומית לתכנון ובניה שדרותלכבוד: 
 תאריך: _____________              

 
 טופס הצהרה על כמות פסולת בנין, התקשרות עם אס"פ ופינוי הפסולת

 (ימולא בשני עותקים)

 פרטי מגיש הבקשה להיתר: 

 המבקש/ת שם  נייד: טל+

 בקשה להיתר מספר  

 מהות הבקשה  

 ישוב גוש חלקה/מגרש

 

אנו   2992– 2תיקון מס ', להיתר, תנאיו ואגרותידוע לנו כי עפ"י תקנות התכנון והבניה בקשה 
כתנאי לקבלת היתר בניה. וכן לאישור  (אתר סילוק פסולת)תקשרות עם אס"פ נדרשים לה

 (אכלוס.) 4מהאס"פ על סילוק הפסולת אליו לצורך קבלת טופס 
 

 על ידי עורך הבקשהימולא  - טבלה לחישוב כמויות הפסולת 

 סוג המבנה: שטח במ"ר (בטון)כמות פסולת 

מ"ר( 100טון ל  10מגורים )בניה רגילה ל    

מ"ר( 100טון ל  6בניה טרומית למגורים )    

מ"ר( 100טון ל  3מסחר ותעשיה )    

מ"ר( 100טון ל  6מרתפים )    
מ"ר( 100טון ל  50הריסה )    
חישוב בפועל –עודפי חפירה  נפח =   

טון( 1.5קוב' = 1)  
 סה"כ 
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 על ידי אתר הפסולתימולא  - (אישור תחילת עבודותתנאי ל) רות עם מטמנההתקש אישור

 חתימה וחותמת המטמנה:

 

 

 

אנו מאשרים כי המבקש/ים הרשומ/ים בטופס זה 
 להטמנת פסולת הבניה .התקשר עמנו 

 

 מטמנת____________________________.

 תאריך:________________

 אתר הפסולתעל ידי ימולא  - (4תנאי לקבלת טופס )ביצוע הטמנה  אישור המטמנה על

אנו מאשרים כי המבקש/ים הרשומ/ים בטופס זה הטמינו  חתימה וחותמת המטמנה:

 .בניין פסולתבפועל במטמנה סה"כ _____ טון 
 מטמנת____________________________.

 ____.תאריך:_____

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 על ידי עורך הבקשהימולא  -  הצהרת עורך החישוב

 ת.ז     _______________ ._________________    אני הח"מ

 ________מס מהנדס/הנדסאי/אדריכל רשום

בתהליך  את תכנית ההגשה להיתר וחישבתי את כמות פסולת הבניין שתיווצר מצהיר שבדקתי

 .הבניה, על פי התכנית

 . המוערכת על ידי הינה __________ טון כמות הפסולת

 

 ________________ וחותמת:חתימה       תאריך: ________________
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 התחלת עבודות לאחר הקמת גדר בטחון והצבת שילוט - 11טופס  
 ימולא על ידי התושב + המפקח מטעמו / עורך הבקשה 

 
 הנחיות לגידור אתר בניה והצבת שלט

 לתקנות התכנון והבנייה 01.16חלק ט"ז תקנה 
 

 אין לחרוג עם הגדר מגבולות המגרש .1
 אתר יהיה מגודר מכל צדדיו. .2
 בניה רוויה יש צורך להציג תכנית התארגנות אתראתרי ב .3
 חובת גידור האתר באלמנט קשיח ואטום לרבות גדר איסכורית חדשה בלבד .4
נדרש פרסום של הפרויקט הרלוונטי על גבי הגדר באישור מחלקת ההנדסה מצ"ב דף  .5

 הנחיות מפורט.
יש להציב שלט ברור וקריא במקום בולט בחזית הנכס לכל תקופת הבנייה. בשלט יצוינו  .6

הכולל כתובת מלאה ושם בעל ההיתר ותאור מהות ההיתר. שלט זה הינו  מספר ההיתר
בנוסף לשלטים שיש להציבם לפני כל דין לרבות "תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה 

 ".1976רשומים( תשל"ו בנאיות)הצבת שלטים על ידי קבלנים 
 מצ"ב שלט מאושר.

 לבתים פרטיים ושיפוצים: .7
 לא תותר שפיכה והנחת של פסולת מכל סוג שהוא מחוץ לאתר הבניה מגודר ומאושר .

חובת הפינוי והניקיון של האתר וסביבתו באחריות בעל ההיתר, וכל סטייה מהנ"ל  תגרור 
 פסקת עבודה.שימוש באמצעי  אכיפה מוגברת הכולל קנסות וצו ה

 ם סיום ההקמה יש למלא טופס ולהמציאו למחלקת פיקוח על הבניה.ע .8
 

 אשר להיתר בנייה מס_________ '____ שהתקבל בתאריך  ____________,

 בכתובת _______________ גוש ____________ חלקה  ______________,

בהתאם לתנאי אבקש לאשר את התחלת ביצוע עבודות הבנייה בתאריך ____________ 
 ההיתר הנ"ל .

 

      _______________________          _________________________
 על הביצוע ביקורתאחראי                   בעל ההיתר 

 

 

 אישור

בתאריך _________________ נציג מחלקת הפיקוח על הבנייה בדק את 
 המסמכים הדרושים להקמת גדר ביטחון ומאשר את התחלת העבודה בכתובת הנ"ל 

 

 ________________                   ________________ 

 חותמת חתימה+     מפקח בניה עיריית שדרות שם מלא 
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 דרישות שילוט אתר

 שילוט הנדרש באתר לבניה פרטית. פורמטמצ"ב 
 קשיח בלבדהשלט יהיה מחומר  ס"מ  50*50גודל השלט  ניתן לעשות עם לוגו הקבלן

 האתר ומותקן על גידורשאינו מתקלה 
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 אישור תשלום שעון מים - 12טופס 
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