המועצה האזורית לכיש
הועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
הנחיות לפרסום תשריט חלוקה
לאחר דיון בוועדת משנה בנוגע לתשריט החלוקה וחתימת ר.מ.י יינתן עותק של נוסח לפרסום חתום
ע"י יו"ר הוועדה.
.1

את ההודעה יש לפרסם ב  3עיתונים :ב 2 -עיתונים יומיים אחד נפוץ כגון :ידיעות אחרונות,
ישראל היום ,ישראל פוסט ,ועיתון יומי כגון :המבשר ,המודיע ,הארץ ומעריב ובמקומון המופיע
לפחות אחת לשבוע כגון :כאן דרום  ,מקומון ,מה נשמע וכד'( .ניתן להיעזר בחברות לפרסום
בעיתונים).

.2

יש לתלות ההודעה במקום בולט בחזית המקרקעין או הבניין שעליהם חלה הבקשה למשך 14
ימים ( ע"ג דף בגודל  – (A-3לצלם יום ראשון ואחרון ולהביא הדפסת צילום צבעונית.

.3

יש לתלות את ההודעה בלוח מודעות אשר נמצא ביישוב ( ע"ג דף בגודל  – (A-3לצלם יום ראשון
ואחרון ולהביא הדפסת צילום צבעונית.

.4

הועדה תתלה את ההודעה בלוח המודעות בוועדה.

.5

על המבקש להעביר לוועדה את רשימת השכנים בטבלה הכוללת :שם ושם משפחה ,מס' מגרש
ו/או חלקה וכתובת מגורים עדכנית( .ניתן לשלוח בפקס)

.6

הועדה תשלח הודעה לגבי הבקשה לתשריט החלוקה ,לכל הגובלים במגרשו הבעלים
והמחזיקים בקרקע .ההודעה תישלח בדואר רשום ע"י הועדה.

יש להחזיר לועדה:
 .1קטעי עיתונות (עותק מקורי מ 3 -עיתונים).
 .2תצהיר מקורי חתום ע"י המבקשים.
 4 .3הדפסות של הצילומים (בצבעוני)  :צילום ההודעה בעת תליה והורדה על לוח המודעות בישוב
ובחזית המגרש.
 .4טבלה עם רשימת השכנים הגובלים.
תליית מודעה:
 .1עליכם לתלות על לוח המודעות בישוב את נוסח הפרסום ולצלם על רקע הלוח .צילום יום
ראשון ואחרון).
 .2תלייה בחזית המגרש ,במקום בולט למשך  14ימים (צילום יום ראשון ואחרון).
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אל :הוועדה המקומית לתכנון ובניה "לכיש"
אני הח"מ:
שם פרטי ומשפחה:
שם פרטי ומשפחה:
מגיש תשריט מס'
גוש

ת.ז.
ת.ז.

חלקה

המתייחסת לקרקע הנמצאת בישוב
מגרש

 .1הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי ביצעתי/נו פרסום בעיתונים עפ"י נוסח הפרסום שנמסר לנו ע"י
הוועדה המקומית – מצ"ב קטעי עיתונות.
רצ"ב גם קטעי עיתונים המעידים על פרסום ההודעה האמורה בעיתונים:
תאריך:
 .1שם העיתון:
תאריך:
 .2שם העיתון:
תאריך:
 .3שם העיתון:
 .2הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי נתלו מודעות בדבר פרסום תשריט חלוקה שבנדון על גבי שלט
במקום בולט בחזית המגרש ,כמתחייב מכוח חוק התכנון והבניה והתקנות לרלבנטיות.
 -מצ"ב תצלום.

מתאריך

.

תאריך הסרת השלט באתר ( 14יום מיום תלייתו)

 .3הנני/נו מצהיר/ים בזאת כי נתלו מודעות בדבר תשריט חלוקה שבנדון בלוח המודעות
 מצ"ב תצלום.בתאריך
ביישוב
.

תאריך הסרת המודעה מלוח המודעות ( 14יום מיום תלייתו)

בהתאם לסעיף  214לחוק התכנון והבנייה ,תשכ"ה ,1965 -להלן" -החוק" ,המוסר למוסד התכנון או
לרשות המקומית ,או לעובד מעובדיהם ידיעה ביידועו שהיא כוזבת או מטעה בפרט חשוב במטרה להשיג
היתר לפי החוק או תקנה שתוקנה לפיו עובר עבירה פלילית ,צפוי לעונש וההיתר שהושג בידיעה כאמור
בטל מעיקרו לאחר ההרשעה.

זהו שמי וזו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

תאריך

חתימת המצהירים
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תאריך:
מס' תשריט:
הנדון :רשימת השכנים הגובלים לפרסום תשריט חלוקה
גוש:

מגרש:

חלקה:

כתובת:
ת.ז.

שם המבקש:
מס"ד שם ומשפחה

ת.ז.

כתובת  +מס' מגרש

טלפון

1
2
3
4
5
6
7
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