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 עבודות תחילת אישור קבלת להליך הנחיות

 (עבודות ביצוע לצורך ומים חשמל לאספקת אישור כולל)
 

 ,ה/נכבד היתר ת/בעל

 עם קבלת היתר הבניה אנו מברכים אותך ומאחלים לך הצלחה בהקמת המבנה. 

יתוף לשיפור השירות לתושבים וליזמים ולשם הבטחת ש דרום השרון –המועצה האזורית במסגרת מאמצי 

תחילת פעולה תקין עם מחלקת הפיקוח על הבניה ועל מנת להקל על תהליכי הבניה והליכי הוצאת האישורים )

מובאים בפניך הנושאים הקשורים לביקורת במקום הבניה הכלולים בתקנות התכנון  ותעודת גמר(עבודות 

 . הנדסה ומחלקתוהבניה ועיקר ההנחיות של מחלקת הפיקוח על הבניה 

לוועדה המקומית לתכנון מת האישורים, המסמכים והדיווחים שעל בעל ההיתר או מי מטעמו למסור רשיאת 

 ים.בשלבי הבניה השונ ולבניה

 

 זמני וחשמל מים חיבור אישור הכולל, עבודות תחילת אישור בתהליך להתחיל יש, הבניה היתר קבלת עם .1

 .הבניה עבודות לצורך

 מתאים מינוי טופס בליווי הביקורת לביצוע האחראי י"ע גשתו עבודות תחילת אישור לקבלת הבקשה .2

 . לתקנות 75 בתקנה למפורט בהתאם, ההיתר בעל י"ע חתום

 עבודות תחילת לאישור בקשה" טופס את למלא יש, ומהירה יעילה בצורה התהליך את לקדם מנת על .3

 האישורים בצרוף הבניה על הפיקוח למחלקת ולהגישו" עבודות ביצוע לצורך ומים חשמל ואספקת

 :לצורך אישור תחילת עבודות לרשימה מרכזתבהתאם  הבאים והמסמכים

 

 :, בין היתרקבועים תנאים

 .השלד לביצוע אחראי מינוי טופס, קבלן מינוי טופס, הביצוע על לביקורת האחראי מינוי טופס .1

 .הבניה ודותעב על ובקרה לביצוע שמונו התפקידים בעלי של הסמכה תעודות/  רישיונות צילומי .2

 הצהרת בצרוף", שנוגריסט" הבניין יסודות מתווה מסומן עליועדכני לחצי שנה אחרונה,  מדידה קובץ .3

 .מוסמך מודד

 נדרש באם – המבצע והקבלן הבניה בטיחות יועץ, הבניין שלד מתכנן י"ע חתומה, אתר ארגון תכנית .4

 .הועדה בהחלטת או המידע בתיק

 .הועדה בהחלטת כמפורט, ות/וסמכתמ ות/מעבדה עם התקשרות י/הסכמ .5

 .עפר ועודפי בניה פסולת כמויות אומדן על חתום תצהיר טופס הגשת .6

 (.ארצית רשימת) בניה פסולת לפינוי מורשה אתר עם התקשרות הסכם .7
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 :, בין היתרמשתנים תנאים

 .הועדה ובהחלטת במידע ונדרש ככל תשתיות לתיאום אישור .1

 ובהחלטת במידע ונדרש ככל, מקומית תמרור רשות י"ע אתר והתארגנות ותבטיח הסדרי לתכנית אישור .2

 .הועדה

 .עבודות ולתחילת תשתיות לתיאום ש"משהב/  י"רמ במתחמי המפתחת החברה אישור .3

 ככל, האתר ארגון תכנית ג"ע בחלקה קיימים עצים על לשמירה אמצעים נקיטת על היערות פקיד אישור .4

 .הועדה בהחלטת שיידרש

 תחילת אישור לשלב, הבניה והיתר הועדה החלטת, להיתר המידע בתיק המופיעה נוספת שהדרי כל .5

 .עבודות

 (.בעתיד) בקרה מכון עם התקשרות על אישור .6

 

 :האישור הליך

 אישור למבקש יימסר תקינים וימצאו במידה, הפיקוח מחלקת י"ע יבדקו ותקינותם המסמכים שלמות

 זמני לחיבור הועדה אישור יכלול זה אישור. בהתאם לתקנות בחוק, הרישוי רשות י"ע חתום, עבודות תחילת

 .הרלוונטי המים ותאגיד החשמל לחברת לגשת ניתן ועמו לתשתיות

 .המקומית הועדה באתר הדרושים הטפסים את למצוא ניתן

 

ה לתשומת ליבכם : אם לא יתקבלו הדיווחים בהתאם למצוין לעיל יראו בהמשך העבודות באתר הבני

 .כעבודות בסטייה מהיתר הבניה
 

 להעביר במייל: ישלתשומת לב: את האישורים החתומים והמסמכים 

 handasa@dsharon.org.il-vaada 
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 .ביצוע ובקרת ביצוע': ח חלק, 2016 – ו"התשע, בניה( )רישוי והבניה התכנון תקנות

 מפורטות הוראות וקובעות הביצוע על והבקרה יצועהב הליך את זה בסימן מגדירות החדשות הרישוי תקנות

 .בעניין

 גמר, הבניין העמדת סימון: שלבים בארבעה המקומית הוועדה של בקרה חובת קובעות החדשות התקנות

 .)ד((()ג()ב(א)83 סעיף, 2016 - ו"התשע, בניה( )רישוי והבניה התכנון )תקנות הבניה. וגמר, הקמת השלד

 

 והבניה התכנון )תקנות. מוסמך מודד י"ע הבניין העמדת סימון לאחר אלא ותהיסוד יציקת תבוצע לא .1

 תצהיר על ולהחתימו, המודד י"ע ההעמדה סימון לבצע יש .(85 סעיף,  2016 - ו"התשע ,בניה( )רישוי

  .המקומית הוועדה של הפיקוח מחלקת לידי ל"הנ התצהיר להעביר עותק יש. בעניין

, הוא גם באתר ביקורת לבצע הביצוע( על נציגיו )האחראים באמצעות תרההי בעל נדרש לתקנות בהתאם .2

 ראו נא, ההיתר בעל מטעם המקצוע בעלי י"ע ל"הנ בשלבים הביקורת ביצוע על דיווח חובת וכי חלה

, 2016 - ו"התשע, בניה( )רישוי והבניה התכנון )תקנות באתר המועצה והועדה. לכך הטפסים המיועדים

 .(89,88,)ג(()ב(א)87 סעיף

 .הרישוי לרשות ותדווח, כנדרש באתר ביקורת הוועדה של הפיקוח מחלקת תבצע הדיווחים קבלת עם .3

 כבניה בדיווח הנדרש השלב לאחר שנעשית בבניה יראו הדיווחים מתבצעים ולא ככל כי קובעות התקנות

 .בהתאם לפעול יכולה והוועדה, מההיתר בסטייה

 .באתר הועדה התקנות של זה לחלק הגשהול למילוי הנדרשים הטפסים ראו נא .4

 

 מעבודת כחלק וזאת, בתקנות למוגדר מעבר באתר ביקורות לבצע הזכות לעצמה שומרת הוועדה כי יובהר

 .השוטפת הפיקוח
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