מינהל הנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה
תאריך____________ :
לכבוד :הועדה המקומית לתכנון ובניה  -נתניה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

חלק א'  -בקשה לאישור התחלת עבודות הבניה
עפ"י חלק ז' סימן ג' לתקנות "רישוי בניה"

פרטי הנכס והבקשה

.1
.2
.3

ת.ב.

מס' בקשה

גוש/חלקה

כתובת

מס' היתר בניה

הריני מבקש אישורכם לתחילת עבודות בניה החל מתאריך __________________ אשר יבוצעו בכפוף ובהתאם להיתר הבניה לעיל.
לבקשה זו מצורפים כל המסמכים המופיעים כתנאים לאישור תחילת עבודות ,בתיק המידע להיתר ,החלטת הועדה והיתר הבניה.
העבודות יבוצעו ע"י ובאחריות בעלי התפקידים הבאים ,אשר מונו ע"י בעל ההיתר כאמור בתקנה  ,11ללוות את הבניה כמפורט להלן:

תפקיד

ת.ז

שם

( 9ספרות)

כתובת דוא"ל

חתימה וחותמת

אחראי
לביקורת על
הביצוע

הריני להצהיר כי אני מקבל על עצמי את תפקיד האחראי לביקורת על הביצוע וכי הנני מוסמך לתפקיד מן התפקידים
המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים .רישיון/תעודת הסמכה בתוקף מצ"ב לטופס זה.

קבלן מבצע

בפנקס
הריני להצהיר כי אני מקבל על עצמי את תפקיד הקבלן המבצע ,וכי הנני קבלן רשום מס':
הקבלנים בתחום ובסווג המתאים לביצוע העבודה נושא ההיתר .רישיון/תעודת הסמכה בתוקף מצ"ב לטופס זה.1

אחראי לביצוע
שלד הבנין

הריני להצהיר כי אני מקבל על עצמי את תפקיד האחראי לביצוע שלד הבנין ,וכי הנני מוסמך לתפקיד עפ"י האמור בפרט 2
בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים .רישיון/תעודת הסמכה בתוקף מצ"ב לטופס זה.

עתידי

אחראי לתאום
עם מכון בקרה
בעל ההיתר

אני הח"מ ,בעל ההיתר שבנדון ממנה בזאת את בעלי התפקידים החתומים לעיל ,לבצע/לבקר את העבודות האמורות בהיתר
הבניה ובהתאם להוראות כל דין ,וכי אדווח מיידית לוועדה המקומית על כל שינוי שיחול במינויים אלו.

חלק ב' – בקשה לאישור הספקת חשמל ומים לצורך עבודות
עפ"י סעיף  2לתקנות "אישורים למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון" (טופס )1
מוגשת בזה בקשה לקבלת אישור לחיבור חשמל ו/או מים לצורך עבודות במקרקעין הנ"ל
.1
.2
.3

אני מצהיר בזה כי קיבלתי היתר בניה לעבודות בנכס הנ"ל.
אני מצהיר כי הנני עומד לבצע את העבודות על פי היתר הבניה מס' _______ שניתן לי.
במקרה של בקשה לחיבור חשמל  /מים בטרם ניתן ההיתר שהחליטה הועדה לתכנון ובניה  ,יש לפרט הטעם לבקשה

חתימת בעל ההיתר

תאריך

חתימת אחראי לביקורת
על הביצוע

תאריך

 1יש לשים לב לסיווג הרישיון קבלן אשר ייבנה את הפרויקט וכי הוא אכן רשאי עפ"י חוק לבצע זאת ,סיווגו יהיה לפחות ג' 1וסמל  100לצורך בנייה .יש לצרף רישיון תקף לשנתיים.

