המועצה האזורית לכיש

הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
רשימת תיוג  -קבלת "טופס  – "4מרכזיית תאורה
אישור לחיבור חשמל.
לקראת הגשת הבקשה לקבלת "טופס  ,"4אשר עם אישורה יתאפשר חיבור לחשמל יש להקפיד על
מילוי התנאים להלן:

א.

אישורים נדרשים לאחר גמר התקנת מרכזיית תאורה:



עותק של מפת מדידה .מפה עדכנית ומקורית ,עדכנית ( 6חודשים) וחתומה ע"י מודד מוסמך.



טופס לכיש  - 1טופס  3תקנה  4לחיבור חשמל.



טופס לכיש  – 2אישור עורך הבקשה



טופס לכיש  – 3דיווח על עריכת ביקורת באתר



טופס לכיש  - 4הצהרת חברה רשומה המבצעת את בתקנת המתקנים.



טופס לכיש  - 5טופס השלמת אישורים ממחלקות המועצה.



בדיקת מפקח הועדה בשטח להתאמת פריסת המתקנים עפ"י היתר בניה.

המועצה האזורית לכיש

הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
מרכזיית תאורה

טופס לכיש מס' 1
(למילוי ע"י בעל ההיתר)

טופס ( 3תקנה )4
בקשה לאישור להספקת חשמל*/מים*/טלפון*/
לפי תקנות התכנון והבניה (אישור למתן שירותי חשמל ,מים וטלפון) ,התשמ"א – .1981
תיק מס'________________________________ :
אל :הרשות המאשרת  /הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
אני החתום (ה) מטה ________________ _____________________________:
שם משפחה ופרטי

מס' זהות

הגר (ה) ב _______________
יישוב

הנדון :בקשה לאישור הספקת חשמל *  /מים *  /טלפון *
מוגשת בזה בקשה לקבלת אישור לחיבור חשמל *  /מים *  /טלפון * ליחידת מגורים  /מסחר /
תעשיה  /חקלאי
_____________________________________________________________
שם ישוב

גוש וחלקה

שנבנה על פי היתר בניה מס' _______________________________

תאריך________________________________ :
חתימת מבקש___________________________:
כתובת________________________________ :
מס' טלפון_____________________________ :
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הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
מרכזיית תאורה
טופס לכיש מס' 2
(למילוי ע"י עורך הבקשה)

תאריך________________________ :

אישור עורך הבקשה
אני החתום מטה______________________ :מס' ת.ז ___________________ :כתובת________________:
מס' טלפון _______________________ :מס' פקס',________________________________ :
מצהיר שאני עורך הבקשה למתן היתר מרכזיית תאורה שנבנתה בישוב ,______________ -
מס' גוש ,_________________ :מס' חלקה___________:

בהתאם להיתר מס'________________________________ שניתן ביום ____________________________

מצהיר בזה לאמור:
בדקתי את ביצוע העבודות של מרכזיית התאורה והנני מצהיר כי העבודות בוצעו במלואן ,ובהתאם לתנאים שנקבעו
בהיתר הבניה  ,על פי חוק התכנון והבניה ,התקנות הרלוונטיות ובהתאם לתקנים ישראלים מחייבים.
תיאור העבודה

העבודות בוצעו במלואן כמתחייב התגלו ליקויים כמפורט
מהתנאים המפורטים בתצהיר
להלן

עיקרי הליקויים

תאריך ._________________________ :

_____________________
חתימת עורך הבקשה

המועצה האזורית לכיש

הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
מרכזיית תאורה
טופס לכיש מס' 3
(למילוי ע"י אחראי לביקורת)

דיווח על עריכת ביקורת באתר
אני החתום (ה) מטה _______________________:
שם משפחה ופרטי
שם בעל ההיתר _____________________

______________ ________________________
מס' רישיון מהנדס
מס' זהות

כתובת ______________________

מס' טלפון____________________________ מצהיר בזאת כי בתאריך ________________ ביקרתי ובדקתי
את התקנת מרכזיית תאורה כמתחייב ע"פ היתר בניה מס' . ___________________________ :
מס' גוש __________________ מס' חלקה ___________________ בישוב _______________________.
 .1הנני מהנדס רשום בפנקס המהנדסים ,מס' רישום.__________________ :
 .2מצ"ב תעודת רישום מהנדס  /הנדסאי.

ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך ,או לו להמשיך בבניה ובגמר הבניה ,להתחיל
או לא להתחיל בשימוש בבניין שלו נועד ע"פ ההיתר וע"פ כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה התשכ"ה ( 1965ואם
בתחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתכניות כמשמעותן בחוק-גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבניין,
שלו נועד ע"פ כל תכנית כאמור) וכי אם תעודה זו כוזבת ,אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף  281לחוק העונשין,
התשל"ז .1977 -
_______________________________________________________________________________
מס' ת"ז
חתימה וחותמת האחראי לביקורת
תאריך

*טופס זה יועבר למחלקת פיקוח בניה בוועדה.

_____________________
חתימה
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הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
מרכזיית תאורה
טופס לכיש מס' 4
(למילוי ע"י הקבלן)

הצהרת חברה רשומה המבצעת את העבודה  /בניית מרכזיית תאורה
 +צילום רישיון קבלן עדכני.
 .1אני הח"מ ___________________________ ת"ז/ח"פ ________________________
טלפון____________________

מצהיר בזאת כי הנני קבלן לביצוע עבודות במגרש מס' _________________.

 .2הנני מאשר בזאת כי כל עבודות הבניה נשוא היתר בניה מס'____________________ מיום_____________

שניתן ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש" בוצעו על ידי.

ולראייה באתי על החתום,

________________________
חתימת המצהיר

*טופס זה יועבר למחלקת פיקוח בניה בוועדה.
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הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
מרכזיית תאורה
טופס לכיש מס' 5
(למילוי ע"י בעל ההיתר)

אישור מנהלי מחלקות במועצה אזורית לכיש
המלצה לטופס  4תקנה 5
(יש להמציא עותק של פינוי פסולת למחלקת הנדסה ,טופס זה יועבר לועדה רק
לאחר חתימת מזכירות הישוב ,מחלקת הנדסה ומחלקת תברואה)
שם מבקש ההיתר _____________________________________ :עבור________________________________ :
גודל המבנה במ"ר________________ בישוב ( לציין ישוב ותיק  /הרחבה )____________________________ :
כתובת __________________________:גוש ______________:חלקה _____________:מגרש______________:
לפי תכנית מפורטת מספר_______________________________:
שם המבקש ________________________ :טלפון __________________ :חתימה_______________________ :

הריני לאשר כי המגרש הנ"ל עומד בתנאים לקבלת טופס  4תקנה  5פונתה פסולת הבניה בהתאם
לחוק ולא נגרם כל נזק בתחום העירוני/כפרי.
הערות:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
באו על החתום:

__________________________ ____________________________ _____________________________
מזכירות הישוב
מנהל מחלקת תברואה
מהנדס הרשות
חתימה וחותמת
חתימה וחותמת
חתימה וחותמת

