טופס 2.0

טופס 2
(תקנה )2

אישור לצורך עבודות
לפי תקנות תכנון ערים ,כפרים ובנינים (חיבור מבנה לחשמל ,מים וטלפון) (יהודה ושומרון) תשס"ז – 2007

מס' תיק

_____________________ :

אל ספק

 :חב' חשמל אריאל

מאת

 :ועדת התכנון המקומית/המיוחדת/רשות רישוי אורנית.

ניתן בזאת אישור לביצוע עבודות חשמל והספקתו /להספקת מים לצורך ביצוע עבודות.
במקרקעין בגוש _ _----חלקה _ _----תת חלקה __----
מגרש ________________ על-פי תב"ע _________________
מען ____________________________________________
שלגביהם הוצא היתר בניה מס' ____________________________ מיום _____________
או שהוחלט לתיתו וטרם ניתן ,ומטעם דלהלן ניתן בזה האישור לביצוע העבודות והוספקה הנ"ל:
____________________________________________________________________
ובתנאים כלהלן :
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

חתימת יו"ר הועדה/רשות רישוי

חותמת הועדה/רשות הרישוי

חתימת מהנדס הועדה

תאריך __________________ :
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טופס 2.1
תאריך_____________

אל
מחלקת הנדסה
הועדה המיוחדת לתכנון ובניה אורנית

מינוי קבלן אחראי לביצוע
אני הח"מ בעל היתר בניה מס_______________ .
ממנה בזאת את ___________________ לבצע את העבודה ,נשוא ההיתר ,כמתחייב על-פי
כל-דין.
חתימת בעל ההיתר __________________

הצהרת הקבלן
אני הח"מ _________________

בעל ת.ז________________.

חברת____________________

ח.פ___________________.

מצהיר בזאת שאני מסכים למינוי הנ"ל ומתחייב לבצע את כל העבודות על פי תוכניות מאושרות
והנחיות המפקח.
חתימת הקבלן _________________

אני מצהיר כי ידוע לי שבמקרה של החלפת קבלן הרשום במהלך הבניה ,עלי להודיע על כך לוועדה
לתכנון ובניה בכתב ולהפסיק את עבודות הבניה במגרש.
עבודות הבניה במגרש ,נשוא היתר זה ,ימשכו רק לאחר חתימת הקבלן על מסמך זה.
חתימת המבקש____________________

תאריך _______________
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טופס 2.2

בקשה לאשור טופס 2
לכבוד :רונן נדבורני – מהנדסת המועצה
המועצה המקומית אורנית

תאריך _____________

בעל ההיתר ___________________________ :
כתובת ________________________________ :
תב"ע  /מגרש__________________________ :
מספר היתר בניה_________________________ :
חתימת בעל ההיתר_______________________ :

דו"ח המפקח על הבניה לפני טופס :2
במגרש נבדקו הנושאים הר"מ:
.1
.2
.3
.4
.5

הקמת גדר
הצבת מכולה
הצבת שלט (הכולל מס .היתר)
מצ"ב תמונות מהשטח
שולם עבור חיבור מים בתאריך ___________

 .6חתימה מח' גביה_________________
 .7הוגשה תעודת קבלן רשם
 .8הוגש תצהיר אחראי על הביקורת
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טופס 2.3

תצהיר אחראי על הביקורת

אני ____________________ החתום מטה ,מוניתי כאחראי על ביקורת תהליכי בניית
בית מגורים במגרש _____________ תב"ע ________________ ,על פי היתר בנייה
מס.
מס. _______________ .
הריני להצהיר בזאת שאני אלווה את הבנייה מהיום על פי ההיתר.

חתימה ______________________
תאריך _____________
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טופס 2.4

תאריך_____________:

לכבוד
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה
אורנית

הצהרה
מס' תיק __________________
מס' בקשה ________________
אני מתחייב בזאת כי:
 .1אציב מכולה לפינוי פסולת בנין ,סמוך לאתר הבניה ולאורך כל משך הבניה.
 .2אפנה את הפסולת לאתר הטמנה ,כפי שהתחייבתי לפני קבלת ההיתר.

שם ומשפחה ______________________ ת.ז________________________ .
כתובת __________________________ טלפון _______________________

חתימה _______________
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טופס 2.5

טופס דיווח למפקח המועצה – התחלת הבניה ()1

אני ____________________ חתום מטה ובעל היתר מס' ___________________
מודיע בזאת שהתחלתי בעבודות הקמת מבנה מגורים ומבנים על פי ההיתר.

ידוע לי כי עלי להציב בחזית הנכס שלט ברור עם מספר ההיתר החל על המגרש

תאריך וחתימת בעל ההיתר __________________________________________
תאריך וחתימת הקבלן האחראי לביצוע השלד _______________________________

 11205טפסים

טופס 2.6

טופס דיווח למפקח המועצה – קיר תומך ()2

אני ____________________ ,חתום מטה ובעל היתר מס' ___________________
מודיע בזאת שסיימתי הקמת קירות תומכים על פי התוכניות המאושרות ועל פי הנחיות
מהנדס קונסטרוקטור ________________ .
מצורפת בזאת מפת .AS MADE

תאריך וחתימת בעל ההיתר __________________________
תאריך וחתימת מהנדס קונסטרוקטור _____________________

 11204טפסים

טופס 2.7

טופס דיווח למפקח המועצה – יציקת רצפת מרתף ()3

אני ____________________ ,חתום מטה ובעל היתר מס' ___________________
מודיע בזאת שיצקתי רצפת מרתף המבנה על פי ההיתר.
מצורפת בזאת מפת  ,AS MADEבה מסומן מפלס הרצפה ,קונטור היציקה והאלמנטים
האחרים המתוכננים.

תאריך וחתימת בעל ההיתר ___________________________
תאריך וחתימת המודד

___________________________
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טופס 2.8

טופס דיווח למפקח המועצה – יציקת רצפת כניסה קובעת ()4

אני ____________________ ,חתום מטה ובעל היתר מס' ___________________
מודיע בזאת שיצקתי רצפת כניסה קובעת למבנה על פי ההיתר.
מצורפת בזאת מפת  AS MADEבה מסומן מפלס הרצפה ,כולל שאר האלמנטים שניבנו.

תאריך וחתימת בעל ההיתר ______________________________
תאריך וחתימת המודד

_______________________________

