המועצה האזורית לכיש

הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
רשימת הנחיות  -קבלת "טופס -" 2
אישור לחיבור חשמל ,מים ,טלפון וכבלים  -זמני
לקראת הגשת הבקשה לקבלת "טופס  ,"2אשר עם אישורה יתאפשר חיבור זמני לחשמל ,מים,
טלפון וכבלים ,יש להקפיד על מילוי התנאים דלהלן:
 – 1יש למלא בגרמושקה בטופס  1חתימות ,מבקש ,עורך הבקשה ,מהנדס כמו כן יש למלא בסעיף ( 3מינוי הקבלן
האחראי לביצוע השלד).

אישורים נדרשים –


טופס לכיש  - 2בקשה לחיבור חשמל זמני (ניתן לחבר חיבור זמני עם היתר בניה בתוקף).



טופס לכיש  – 3תצהיר קבלן – לפני תחילת עבודות הבניה.



טופס לכיש  – 6מינוי אחראי לביצוע שלד הבנין



טופס לכיש  – 7אישור מודד מוסמך בתחילת הבניה לסימון קווי בנין.



טופס לכיש  – 13הצהרת קבלן רשום  +צילום רשיון לטופס .2

המועצה האזורית לכיש

הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
טופס לכיש מס' 2
(למילוי ע"י בעל ההיתר)

בקשה לטופס  2תקנה 3
בקשה לאישור עבודות לפי תקנות התכנון והבנייה (אישורים למתן שירותי חשמל ,מים ,טלפון) התשמ"א.
אישור לצורך עבודות בנייה בלבד
מאת__________________________________ תיק בנייה מס' ______________________________

הנדון :בקשה לאישור לצורך חיבור חשמל/מים לעבודות במקרקעין,
בגוש________________ חלקה__________________________ תת חלקה ________________________
המען _________________________________________________________________ :
מוגשת בזה בקשה לקבלת אישור לחיבור חשמל/מים לצורך עבודות במקרקעין במבנה הנ"ל.
 .1הנני מצהיר בזה כי קיבלתי היתר בנייה לעבודות בנכס הנ"ל.
 .2אני מצהיר כי הנני עומד לבצע את העבודות ע"פ היתר בנייה:
מס' היתר__________________________

מיום __________________________________

 .3במקרה של בקשה של חיבור חשמל/מים בטרם ניתן ההיתר שהחליטה הוועדה יש לפרט הטעם
לבקשה:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
שם המבקש _______________________:מעונו_________________________________:
טלפון___________________:
_____________________________________ חתימה____________________ :
שם וחתימה:
תאריך____________________________:

*טופס זה יועבר למחלקת פיקוח בנייה בוועדה.

המועצה האזורית לכיש

הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
טופס לכיש מס' 3

(למילוי ע"י בעל ההיתר ואחראי לביקורת)

הצהרת קבלן  +צילום רישיון בתוקף –
לפני תחילת עבודות בנייה
 .1אני הח"מ ______________________________ ת"ז/ח"פ ______________________
טלפון____________________ .מצהיר בזאת כי הנני קבלן לעבודות הנדסה בנאיות הרשום בפנקס הקבלנים
במדור_________________
בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט  ,1161ובעל רישיון מטעם

רשם הקבלנים מס'___________________ בתוקף עד_____________________ לביצוע עבודות הנ"ל.

 .2הנני מאשר בזאת כי מוניתי ע"י ___________________________ (להלן" :המבקש") לבצע את עבודות הבנייה

נשוא היתר בנייה מס'_____________________ מיום_________________________ שניתן לו ע"י הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה "לכיש".

 .3אם מסיבה כלשהי תבוטל ההתקשרות הנ"ל ביני לבין המבקש ,הנני מתחייב בזאת להודיע על כך
לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה "לכיש" בתוך  84שעות ממועד הביטול.

 .4ידוע לי ואני מסכים לכך שכל עוד לא אודיע על ביטול ההתקשרות כאמור ,תראה בי הוועדה כאחראי
לביצוע העבודות האמורות בסעיף  2לעיל ,לכל דבר ועניין.

ולראייה באתי על החתום
___________________________
שם וחתימת המצהיר

*טופס זה יועבר למחלקת פיקוח בנייה בוועדה.

המועצה האזורית לכיש

הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
טופס לכיש מס' 6
(למילוי ע"י בעל ההיתר ואחראי לביצוע שלד)

הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבנין
אני החתום (ה) מטה ______________________________________________________________ :
מס' זהות

שם משפחה ופרטי

בעל היתר בניה מס'_________________________________ :
פרטי היתר_________________________________________________________________ :
מס' גוש

שם יישוב

מס' חלקה

מודיע בזאת כי מיניתי את ___________________ בעל ת.ז  /ח.פ מס' _____________________ :
להיות האחראי לביצוע שלד הבנין מיום __________________________
הכל כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל
.1171

__________________________

______________________________

תאריך

חתימת בעל ההיתר

אני החתום מטה __________________________ מכתובת____________________________ :
שם האחראי לביצוע השלד
מהנדס רישוי מס'_______________________ :למבנה פשוט) הנדסאי בעל רשיון מס' ___________
מצהיר בזאת:
אני מסכים להיות אחראי לביצוע שלד הבנין ואני מתחייב לדאוג לביצוע שלד הבנין על פי תכניות
והוראות מתכנן השלד כפי שינתנו בכתב וכן לבצע את תפקידי על פי שנקבע בכל חיקוק ועל כל דין.
_________________
תאריך

_________________________________________
מס' ת.ז
חתימת האחראי לביצוע שלד

*טופס זה יועבר למחלקת פיקוח בנייה בוועדה.

המועצה האזורית לכיש

הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
טופס לכיש מס ' 7
(למילוי ע"י המודד)

אישור מדידה
אני הח"מ

________________________________ _______________________________
שם המודד

רישיון מס'

______ _______________________________ _______________________________
כתובת

טלפון

מאשר בזה כי בי ום _______________________________ ביקרתי במגרש מס'___________________________
ובדקתי כי:
 .1יתדות סימון גבולות המגרש ממוקמים לפי תכנית המדידה ,במידה וחסרו יתדות חידשתי את
קביעתם בהתאם לתכנית.
 .2סימון העמדת המבנה ויסודות מתאימים למיקום בהתאם להיתר הבנייה.
 .3גובה  +1.11של המבנה נכון וקשור לנקודת ההתייחסות שמסרתי לבעל הנכס או נציגו.
תאריך ______________________________
חותמת _____________________________
ולראייה באתי על החתום
_________________________
חתימת המצהיר

המועצה האזורית לכיש

הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
טופס לכיש מס' 13
(למילוי ע"י הקבלן)

הצהרת קבלן  +צילום רישיון בתוקף –
לקבלת טופס  – 2חשמל זמני
 .1אני הח"מ ___________________________ ת"ז/ח"פ ________________________
טלפון____________________

מצהיר בזאת כי הנני קבלן לעבודות הנדסה בנאיות הרשום בפנקס הקבלנים במדור__________________

בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,התשכ"ט  ,1161ובעל רישיון מטעם רשם

הקבלנים מס'_______________________ בתוקף עד__________________________ לביצוע עבודות הנ"ל.

 .2הנני מאשר בזאת כי כל עבודות הבנייה נשוא היתר בנייה מס'____________ מיום_____________

שניתן ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובנייה "לכיש" בוצעו ע"י.

ולראייה באתי על החתום

________________________
חתימת המצהיר

*טופס זה יועבר למחלקת פיקוח בנייה בוועדה.

