ועדה מרחבית לתכנון ובנייה זמורה

טופס ריכוז אישורים לשחרור ערבות לפי תקנה  21א לתוספות בנייה
מס .תיק בניין_____________:שם המבקש______________________ :כתובת____________________ :
גוש  ___________:חלקה____________:מגרש ____________:מס .היתר אחרון___________________:
טלפון המבקש __________________:טלפון עורך הבקשה ____________________:דוא"ל____________

מס .בדיקות  ,מסמכים נדרשים
1

(בדיקות מעבדה ,אישורי מפקח,מודד
טפסים)
בדיקת בטון (אם יש בנייה בבטון)

2

בדיקות מערכת שרברבות -אינסטלציה
(באם יש בתוספת הבנייה אינסטלציה)

3

מרחב מוגן -בדיקת אטימות ובדיקת טיח

4

המצאת מפת מדידה מעודכנת וחתומה
לאחר בנייה:

5

מינוי קבלן מבצע
מסמך 1/5

6

הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד
הבניין:
מסמך 2/5
הודעה על מינוי אחראי לביקורת (16.02
ג)4
מסמך 3/5
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה
שלב ב' -גמר יסודות וגמר מקלט
מסמך 3/4
תצהיר אחראי לביצוע השלד (טופס 10
תקנה  2ו)
מסמך 1/4

10

דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה-
גמר בנייה (טופס ב  4ס 16.02 .ט)
מסמך 2/4

11

תצהיר אחראי לביצוע השלד תקנה 20א'
מסמך 3/4

12

אישור כיבוי אש (אם נדרש)

13

אישור פיקוד העורף – מפקח בנייה
(אם הוסף ממ"ד) –

14

תעודת שקילה וקבלות על הטמנת פסולת
בניין בהתאם להסכם ההתקשרות.

15

תמונות התוספת – כל החזיתות

מיקום מבנה קיים ,חניה ,מבני עזר ,גדרות.
מפלס  0.00וגדרות.

7
8
9

חתימת הבודק +תאריך

מס .בדיקות  ,מסמכים נדרשים
(בדיקות מעבדה ,אישורי מפקח,מודד
טפסים)
בדיקת רישוי -קיום כל תנאי ההיתר
כפי שנרשמו בתנאים המצורפים להיתר

16
17

בדיקת מפקח -התאמת הבניין להיתר
הבנייה

18

אישור הרשות המקומית

19

אישור תאגיד המים הרלוונטי
(לגן יבנה -מי יבנה)

20

חתימת המבקש על התחייבות להוצאת
תעודת גמר

21

אישור מהנדס הועדה חתימה זו רק
לאחר מילוי כל סעיפי הטבלה



חתימת הבודק

(עובד הועדה המקבל את
המסמך/אישור)

תאריך

כל הטפסים הנדרשים לאחר הבנייה מצויים באתר האינטרנט של הועדה

לכבוד מח' הנהלת החשבונות ,ועדה מקומית זמורה

הריני לאשר כי בדקתי את הנכס והתאמתו להיתר הבניה וממליץ
לאשר שחרור הערבות של היתר מס_______________________.
על שם __________________________ בסך של__________________₪

בכבוד רב,
מפקח הבניה

חתימה וחותמת

