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  להכנת מסמכיםהנחיות נהלים ו

 תוכן עניינים

 1 ............................................................ בניה להיתר לבקשה הישוב וועד התייחסות

 1 ........................................... המועצה ביישובי כושר ומתקני לילדים שעשועים מתקני

 2 ........................................................ וניקוז ביוב, מדרכות, כבישים: תשתיות שיפוץ

 2 ........................................................................ בניה היתר לצורך למדידה הנחיות

 2 .............................................................................................. בינוי תשריט הכנת

 

 לבקשה להיתר בניה הישוב עדוהתייחסות ו

 .שובהי בכל בקשה להיתר בניה נדרשת התייחסות ועד

 המועצה ביישובי כושר ומתקני לילדים שעשועים מתקני

 להבטיח מנת ועל, המועצה בתחום ישובים במספר שבנדון המתקנים להקמת דרישה לאור

 להקמה המועצה מהנדס אישור לקבלת נוהל להלן מפורט, ובטוחה תקינה התנהלות

 .ציבורי ייעודם אשר בשטחים המתקנים ותפעול

הועד המקומי או מזכירות הקיבוץ, לפי העניין, ימציאו למזכירת מהנדס המועצה את  .1

 המסמכים הבאים:

תכנית סביבה הכוללת: העמדת המתקנים, מרחקי בטיחות, גדרות  .א

 ואלמנטים נוספים מהותיים לעניין )כגון: תשתיות קיימות, עצים וכו'(.

 רשימת המתקנים המיועדים להתקנה ואישור היצרן לעמידתם בתקנים. .ב

ום מחלקת הנדסה תבדוק כל תכנית לגופה, לרבות התאמה לייעוד הקרקע במק .2

המיועד להצבת המתקנים. על סמך בדיקה זו יינתן אישור המהנדס להקמת 

 המתקנים.

בסיום ההקמה יבצע הועד המקומי באמצעות בודק מוסמך )מטעם החברה המקימה  .3

או מטעם גורם אחר( בדיקה מקיפה במקום ההתקנה, כולל עמידה בתקנים של 

 המתקנים שהוצבו.

י העניין, ימציאו למזכירת מהנדס המועצה את הועד המקומי או מזכירות הקיבוץ, לפ

 המסמכים הבאים:

 דו"ח סיכום הבדיקה בחתימת עורך הבדיקה. .א

 רישיון עורך הבדיקה. .ב

 

 הוצבו בו היישוב של המקומי הועד ,במקום המתקנים קיום תקופת בכל כי ,מובהר

 .והדין המתאימים התקנים בדרישות עמידה לוודא אחראי יהא המתקנים
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 תשתיות: כבישים, מדרכות, ביוב וניקוזשיפוץ 

 יש לקבל אישור מהנדס המועצה בטופס ייעודי.

 לבקשה לאישור  המהנדס יש לצרף:

 תכנית תנועה + תמרור )כבישים(. .1

 )כבישים(. תצהיר יועץ תנועה .2

 חוו"ד יועץ בטיחות. .3

 חוו"ד יועץ נגישות. .4

 תמונות המבהירות את הקיים במקום. .5

 

 היתר בניהלצורך מדידה הנחיות ל

מפת מדידה לצורך היתר בניה תהיה חתומה על ידי מודד מוסמך, מעודכנת למועד חצי 

השנה האחרונה לכל היותר מזמן הגשת הבקשה למידע ותהיה ערוכה כמפורט בתקנות 

 המודדים.

 בנוסף מודגש כי על המדידה לכלול את הפרטים הבאים:

 חלקה ומגרש(.שם היישוב, פרטי הקרקע )גוש,  –מיקום המדידה  .1

 שטח המגרש/חלקה. .2

 חתימת המודד ותאריך המדידה/עדכון המדידה. .3

 ציון מספר התכנית התקפה על פיה נערכה המדידה. .4

 (. תרשים סביבה קריא וברור ובו סימון המגרש/חלקה באדום )  .5

 .מגרש בכחול רציף )          (/סימון גבול החלקה .6

 .(      )קווי בניין באדום מקווקו סימון  .7

טח המדידה, מיקום צנרת מים וברזים פתיחת שוחות קיימות בש –תשתיות קיימות  .8

 , קוטר צינור וכיווני זרימה.ILעל פני השטח, בשוחות ביוב יש לציין 

 סימון עצים בוגרים וקוטר הגזע. .9

)במקרים בהם לא נקבע גובה זה בנספח  0.00במיקום בו יש צורך בקביעת גובה  .10

הבינוי ו/או בהוראות תכנית חלה ו/או בתכנית פיתוח מאושרת( יש לכלול במדידה 

לרבות פני הקרקע וגובה  0.00פירוט של כל המפלסים הנדרשים לקביעת מפלס 

 6ושצ"פ. )ר' גם סעיף  הרצפה במבנים סמוכים ובמגרשים סמוכים, לרבות מדרכה

 בפרק פיתוח וניקוז(.

 תשריט בינויהכנת 

  (, קישור לדף באתרנפרד A3בדף )

 

 

 

 


