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  הנדסה אגף
  

  תושב/ת, בונה יקר/ה, 
  

מאת הוועדה לתכנון ולבניה זמורה עליכם לקבל תחילה את אישור  4עם סיום בניית ביתכם ועל מנת לאפשר לכם לקבל טופס 
התהליך, תדאג המועצה עפ"י בקשתכם לכנס את כל מנהלי המועצה הרלוונטיים לתהליך על מנת להקל עליכם את  והמלצת המועצה.

  לסיור משותף במגרשכם.
  

  הנכם נדרשים להמציא: 4לשם עריכת הסיור ועל מנת ליעל את קבלת האישור והמלצת המועצה לטופס 
  

 תכנית גרמושקה מאושרת בהיתר בניה. .1

 דף היתר בניה. .2

 ת (עד חצי שנה) וחתומה, הכוללת:תוכנית מדידה מקורית, עדכני .3

 ציון גובה קירות פיתוח לאורך החזית הקדמית ולשטח הציבורי. •

ציון נקודת גובה במגרש הפרטי בכניסה להולכי הרגל ושתי נקודות גובה בחניה בסמוך לדרך הציבורית (מצ"ב  •

 תרשים).

 ציון גובה פני בטון בפילר חשמל ותקשורת (מצ"ב תרשים). •

 תחתית דלתית הפילרים (מצ"ב תרשים).ציון גובה  •

 ציון גובה תקרת הפילר (מצ"ב תרשים). •

 טופס אישור מודד חתום, מקור. .4

 תמונות .5

 צילום כל חזיתות גדרות המגרש לכל אורכן פנים וחוץ. •

 צילום דלתות פילרים (חשמל/בזק/כבלים) פתוח וסגור. •

 צילום פנים חצר משק + צילום הדלתית. •

  בחזית הבית כולל שם רחוב ומספר בית.צילום שילוט מואר  •

 צילום שער חניה במצב סגור ופתוח. •

  צילום ששטח האתר נקי ומסודר. •

 אישורי הטמנה במטמנה מאושרת (העתק). .6

 .1–6צרוב עם כל המבוקש בסעיפים  CDדיסק  .7

 
  רשימת פרטים שייבדקו ע"י נציגי המועצה בעת הסיור בשטח. –מצ"ב  •
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  4לטופס  והמלצת המועצה אישורדף נילווה ל
  

, עליכם לוודא השלמה ותקינות הנושאים הבאים עפ"י הרשימה הנ"ל, 4לפני פנייתכם לקבלת אישור והמלצת המועצה לטופס 
  ע"י גורמי המועצה הרלוונטיים בשטח.נושאים אלו ייבדקו ויאושרו 

  
  רשימת פרטים לבדיקה:

  
  הגורם המאשר הערות  לא תקין  תקין    מס'

ביטון תחתית הפילר, התקנה  -  חברת חשמלפילר   .1
כראוי, גובה תחתית דלתית מתאים ופילוס הארון 

  (אישור מודד).

  שמג'היהודה     

ביטון תחתית הפילר, התקנה כראוי,  - פילר בזק  .2
גובה תחתית דלתית מתאים ופילוס הארון (אישור 

  מודד).

  שמג'היהודה     

ביטון תחתית הפילר, התקנה כראוי,  - פילר כבלים  .3
גובה תחתית דלתית מתאים ופילוס הארון (אישור 

  מודד).

  שמג'היהודה     

עפ"י פרט או אישור מח'  - פילר אשפה / חצר משק  . 4
  תפעול ותאגיד המים והביוב או חב' באר.

  שמג'היהודה     

אי פגיעה בתשתיות ציבוריות תת  - תשתיות תאורה  .5
  קרקעיות.

  שמג'היהודה     

אי פגיעה, לכלוך או קילוף צבע  - עמודי תאורה  .6
(מומלץ לעטוף את עמוד התאורה ביריעות ניילון 

  לפני ביצוע העבודה).

  שמג'היהודה     

שילוט מואר בחזית הבית הכולל שם רחוב ומספר   .7
  הבית.

  שמג'היהודה     

חיבורי צנרת אל הפילטרים וארונות התקשורת   .8
  סמויה או כיסוי בעזרת משפך).(התקנה 

  שמג'היהודה     

אישור מודד לגובה ומיקום הגומחה ע"ג טופס   .9
  המועצה לתצהיר מודד.

  שמג'היהודה     

התקנת דלתות חיפוי פילר חשמל/בזק/כבלים עפ"י   .10
  פרט.

  שמג'היהודה     

שטח האתר וסביבתו יהיה נקי ומסודר מפסולת   .11
  בניה.

  רינה קליר    

התאמה בין גבהי המגרש בכניסות למגרש הפרטי   .12
(בכניסה לחניה ולהולכי רגל) לבין הרחוב הקיים או 

  להיתר הבניה. 

  רייך עמית    

שערי החניה והכניסה לא ייפתחו לרשות הרבים   .13
  בשום שלב של הפתיחה. 

  עמית רייך    

סיום בניית חזית הגדר עפ"י הפרטים המחייבים   .14
  בתוכנית בינוי ופיתוח.בהיתר ו/או 

  עמית רייך    

  רייך עמית      .חיפוי קירות / גדרות הפונים לשטחי ציבור  .15

  
  חתימה:__________    _________תאריך:     עמית רייךשם גורם מאשר: 
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  4לטופס  והמלצת המועצה אישורדף נילווה ל
  

  :כנית מדידהפירוט נקודות ציון הגבהים הנדרשות בת

  תקרת הפילר.ציון גובה  –א 

  גובה תחתית דלתית הפילר. ציון –ב 

  ציון גובה פני בטון יצוק בתחתית הפילר. –ג 

  ציון נקודת גובה בחניה. – ד

  ציון נקודת גובה בחניה. – ה

  ציון נקודת גובה בשער כניסה. – ו 
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  4דף נילווה לאישור והמלצת המועצה לטופס 
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  תושב/ת נכבד/ה !
  

  אישור סימון מפלס פני מדרכה מתוכננת בגומחה לחיבור החשמל  הנדון:
  

כפי שסוכם עם חברת החשמל וכפי שמופיע בהיתר הבניה שברשותכם, ביתכם יחובר לרשת החשמל באמצעות פילר מונים שיותקן 
  בגומחה בגדר הקדמית בהתאם למסומן בהיתר כפי שאושר על ידי הועדה לתכנון הבניה.

  
על גבי הגומחה את מפלס פני המדרכה המתוכננת או הרחוב (בדרכים משולבות) כפי שאושר לכם בתוכנית הנכם נדרשים לסמן 

  הפיתוח שבהיתר הבניה.
  

  סימון זה יבוצע ע"י מודד מוסמך ובאישורו.
  

  ל.יש להחתים טופס זה ולהציגו לחברת החשמל עם הקמת הגומחה כדי לאפשר התקנת ארון מונים (פילר) וקבלת חיבור החשמ
  

  
  

  תצהיר מודד מוסמך
  

  מס' רישיון __________________  –____________________ מודד מוסמך  אני הח"מ
  

סימנתי את מפלס פני הכביש/מדרכה  ,ביקרתי באתר הבניה שבנדון ________ ביום ________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזה כי
מתאים למיקום כי הנ"ל  מצאתי________________ ופרתיק מסבמתוכננת על הגומחה עבור מר/גב'________________  

ברחוב_______________ גוש_____________ חלקה_____________ לצורך הזמנת  בהיתר שבנדון כפי שאושר ולמפלסים
  חיבור חשמל.

  
  

  ולהלן פירוט הגבהים הקיימים בפועל.
  גובה _______________      ציון גובה תקרת הפילר.  – אנקודה 

  גובה _______________    גובה תחתית דלתית הפילר.  ציון – בנקודה 

  גובה _______________  ציון גובה פני בטון יצוק בתחתית הפילר.  – גנקודה 

  גובה _______________      ציון נקודת גובה בחניה.  – דנקודה 

  גובה _______________      ציון נקודת גובה בחניה.  – הנקודה 

  גובה _______________    ציון נקודת גובה בשער כניסה.  – ונקודה 

  
  
  
  

 
  תאריך

 
  מוסמךמודד וחותמת חתימת 

 
  מס' ת"ז

 

 
  
 


