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 חוף השרון לתכנון ובניה וועדה מקומית – אישורים לתחילת עבודות

 ד'-סימן א'חלק ז'  2016נון והבניה )רישוי בניה( לפי תקנות התכ
 

(, תקנות התכנון והבניה ותכניות 1965על התכנון לעמוד בהוראות חוק התכנון והבניה ) לתשומת לב:
 בניין עיר החלות על המקרקעין.

  
  זמין( ימספר בקשה )רישו

  מספר בקשה )פנימי(
  (+ מס' מגרש)כתובת + גוש/חלקה 

  מהות המבוקש
  /  עורך התכניתשם המבקש

 

תקין / לא תקין/ לא  נדרשמסמך  
 ירלוונט

 הערה           

   צילום דף ראשון של היתר הבניה כולל חתימה *

אישור מודד מוסמך בתחילת הבניה  טופס א' 1

  לסימון המגרש

 ( 4א' ) 76סעיף  2016תקנות התכנון והבנייה  

בתוקף  ןמינוי קבלן רשום והצגת רישיו 'בטופס  2

  המתאים לסוג הבניה המבוקשת

סעיף   2016תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(  

71 (1 ( 

   (75)סעיף  טופס אחראי לביקורת במקום 'גטופס  3

הודעה על מינוי אחראי לביצוע שלד  'דטופס  4

 ( (2) א 71) סעיף . הבניה

סעיף   2016תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(  

71 (2 ( 

)מבקש  בניההצהרת המבקש על תחילת  'הטופס  5

 הבקשה(

  

   בקשה לאישור תחילת עבודות 'וטופס  6

הצהרת אחראי לביקורת על התקשרות עם טופס  7
 אתר מורשה לפינוי פסולת בניין

  

טופס הצהרה על כמות פסולת בניה ועודפי עפר  8
 1-2( דף 1)נספח 

סעיף  2016בנייה(  תקנות התכנון והבנייה )רישוי 

 )א'(56

 A4כיוונים )בדף  4עדכניות של השטח מ  תמונות 9
 אחד(

  

יש  -לפינוי פסולת בשטח המגרש הצבת מכולה 10
 לצרף צילום

במידה ולא נדרשת מכולה בתחילת הבניה , יש  

להמציא הצהרה חתומה על כוונת הבונה להצבת 

 מכולה עתידית וחובת תצלום ודיווח.

שטח אתר הבניה בגדר זמנית היקפית  גידור 11
יש  -מטרים לפחות 2תקנית ואטומה בגובה של 

 לצרף תמונה.

  

עם מעבדה מוסמכת+ אישור  אישור התקשרות 12
 ההתקשרות עם אתר מורשה לפינוי פסולת בני

  

הכולל את פרטי ההיתר במקום בולט  הצבת שלט 13

לעין המציין את שם הקבלן טלפון של מפקח 

 -הבניה מספר ההיתר בניה טלפון ושם האדריכל

 לצרף צילום

 2016-בנייה(, תשע"ותקנות התכנון והבנייה )רישוי  

 80סעיף 

  
 

 
 בכבוד רב,          

 מחלקת פיקוח על הבניה 

 חוף השרון



















  

הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין,  2018תחילת עבודות_
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