ועדה מרחבית לתכנון ובנייה זמורה
טופס ריכוז אישורי למת חיבור חשמל )טופס  (4ותעודת גמר
מס .תיק בניי _____________:ש המבקש______________________ :כתובת____________________ :
גוש  ___________:חלקה____________:מגרש ____________:מס .היתר אחרו ___________________:

מס .בדיקות  ,מסמכי נדרשי
1

)בדיקות מעבדה ,אישורי מפקח,מודד
טפסי (
בדיקת בטו

2

בדיקות מערכת שרברבות" אינסטלציה

3

בדיקות למערכת סולארית

4

בדיקת מתקני גז )אישור התקנה ותו תק
יצר(

5

מרחב מוג " בדיקת אטימות ובדיקת טיח

6

בנייה רוויה/קבל  :המטרת קירות+הצפת
גגות

7

בנייה רוויה/קבל  :בדיקת שליפת ציפויי

8

בנייה רוויה/קבל  מעלית

9

המצאת מפת מדידה מעודכנת וחתומה:
מיקו מבנה קיי ,חניה ,מבני עזר ,גדרות.
מפלס  0.00וגדרות.

10

מינוי קבל מבצע:
מסמ! 1/5

11

הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד
הבניי :
מסמ& 2/5
הודעה על מינוי אחראי לביקורת )16.02
ג(4
מסמ& 3/5
הודעה על התחלת עבודה ובניית גדר
בטחו
מסמ! 4/5

14

דווח על עריכת ביקורת באתר בנייה
אישור מודד מוסמ! לסימו קווי בניי
מסמ! 5/5

15

דווח על עריכת ביקורת באתר בנייה"
אישור מודד מוסמ! למיקו קומת מסד
ועמודי
מסמ! 1/4

12
13

חתימת הבודק +תארי!

מס .בדיקות  ,מסמכי נדרשי
16
17
18
19
20

)בדיקות מעבדה ,אישורי מפקח,מודד
טפסי (
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה
שלב א" סימו קווי בניי
מסמ! 2/4
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה
שלב ב'" גמר יסודות וגמר מקלט
מסמ! 3/4
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה
שלב ג' – גמר הקמת שלד
מסמ! 4/4
תצהיר אחראי לביצוע השלד )טופס 10
תקנה  2ו(
מסמ! 1/4
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה"
גמר בנייה )טופס ב  4ס 16.02 .ט(
מסמ! 2/4

21

תצהיר אחראי לביצוע השלד תקנה 20א'
מסמ! 3/4

22

טופס  3תקנה  "4בקשה לאישור הספקת
חשמל/מי/טלפו מסמ! 4/4

23

אישור כיבוי אש  אישור ע"י עובד הועדה

24

אישור פיקוד העור – -אישור ע"י עובד
הועדה

25

תעודת שקילה וקבלות על הטמנת פסולת
בניי בהתא להסכ ההתקשרות.

26

תמונות המבנה – כל החזיתות

27

בדיקת רישוי" התאמת תנאי ההיתר

29

בדיקת מפקח" התאמת הבניי להיתר
הבנייה

30

אישור הרשות המקומית לטופס 4

31

חתימת המבקש על התחייבות להוצאת
תעודת גמר

חתימת הבודק

תארי!

)עובד הועדה המקבל את
המסמ&/אישור(

אישור מהנדס הועדה חתימה זו רק
לאחר מילוי כל סעיפי הטבלה

הערות___________________________________________________________:
________________________________________________________________

התחייבות בעל ההיתר להוצאת תעודת גמר
אני הח"מ מתחייב להוציא תעודת גמר לבנייה שקבלה אישור לחיבור חשמל תו& שנה מיו
______________________ שהנו תארי& קבלת טופס  4מהועדה המקומית.
מס .היתר___________________
גוש________________________
חלקה______________________
מגרש______________________

______________________
ש

____________________________
חתימה

אישור לחיבור חשמל מי וטלפו נית בתארי&____________________________:

