מועצה מקומית גבעת זאב  -מחלקת ה דסה
טופס ) (3טיולים – בקשה לטופס ) – 4עדכון (01/07/2021
היתר בנייה מס' ________________:בעל ההיתר_________________________ :
שכונה __________:רחוב ___________:מס' ____________:מגרש____________:

 --טופס חתימות ת אי לטופס  - 4מצורף לת אי ההיתר ---א .הצהרת בעל ההיתר:
א י הח"מ________________________ :בעל ההיתר ה "ל מס' ת.ז______________ :.
הגר ב___________________________ :טל' ____________:ייד'______________:
מבקש בזה מהוועדה המקומית ה "ל לתת לי טופס  4ותעודת גמר לגבי הב יין /העבודה המוגדרת בהיתר
ה "ל במועצה המקומית .ה ו מצהירים כי הב ייה ,הפיתוח ,התשתיות וכל העבודות בוצעו ע"פ:
היתר ב ייה מס' __________________________:מיום______________________________ :
בשכו ה ______________________ :רחוב_________________________ :בית________ :
בתב"ע_________________________________________ :
במגרש_________________ :
__________________
__________________________________
ת א ר י ך
חתימות בעלי ההיתר
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ב .הצהרת עורך הבקשה:
א י הח"מ________________________ :עורך הבקשה מס' ת.ז_______________________ :.
הגר ב_________________________ :טל' _______________:ייד'____________________:
מס' רישיון._______________________ :
מצהיר בזה שהב יין /העבודה שלגביה מבוקשת בזה טופס  4ותעודת גמר ,ב ה בהתאם לכל תק י הבטיחות
התקפים היום ,למפרט ול ספחים ש חתמו והוגשו על ידי לוועדה המקומית ה "ל ,וכי מילאתי אחר כל הת אים
המיוחדים שהוועדה המקומית האמורה הת תה בהיתר האמור.
__________________
__________________________________
ת א ר י ך
חתימות עורך הבקשה
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ג .הצהרת מה דס אחראי לביצוע:
א י הח"מ ________________ :המה דס האחראי לביצוע השלד מס' רישיון___________ :
מס' ת.ז______________ :.הגר ב___________________________ :טל'____________
ייד_________________ :מצהיר בזה שהב יין /העבודה שלגביו מבוקשת בזה טופס  4ותעודת גמר ב ה
בהתאם לתכ יות הקו סטרוקציה ש ערכו על ידי ואשר התבססו על החישובים הסטטיים ש חתמו
והוגשו על ידי לוועדה המקומית ה "ל ביום _____________.
ה י מצהיר גם בזה ששלד הב יין בוצע בהשגחתי המלאה וה י אחראי לכך  ,שאין כל סכ ה שקפת כיום ובעתיד
לב י אדם שישתמשו בב יין האמור ,מאופן ביצוע השלד ואיכותו ,וכי בדקו כל האלמ טים הקו סטרוקטיביים ע"י
מעבדה מאושרת והתוצאות הן ע"פ תקן ולשביעות רצו י ,וכן הממ"ד ב ה בהתאם לדרישות פיקוד העורף.
עותק מתכ יות הקו סטרוקציה שמור ב __________________________________
עותק מתכ יות הקו סטרוקציה שמור אצל המה דס האחראי לביצוע השלד.
__________________
__________________________________
ת א ר י ך
חתימת מה דס אחראי לביצוע השלד
____________________________________________________________________
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מועצה מקומית גבעת זאב  -מחלקת ה דסה
טופס ) (3טיולים – בקשה לטופס ) – 4עדכון (01/07/2021
היתר בנייה מס' ________________:בעל ההיתר_________________________ :
שכונה __________:רחוב ___________:מס' ____________:מגרש____________:

 דף - 2ד .הצהרת מה דס חשמל * ) :לא לב יה פרטית(
א י הח"מ______________________ :המה דס האחראי לביצוע עבודות החשמל
מס' ת.ז ____________ :.הגר ב___________________________ :טל'____________ :
ה י מצהיר בזה שרשת החשמל בוצעה בהשגחתי המלאה ,וה י אחראי לכך ,שאין כל סכ ה
שקפת כיום ובעתיד לב י אדם שישתמשו בב יין האמור ,מאופן ביצוע הרשת ואיכותה כולל
הארקת יסודות.
__________________
__________________________________
ת א ר י ך
חתימת מה דס חשמל אחראי לביצוע
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ה .הצהרת מה דס אי סטלציה * ) :לא לב יה פרטית(
א י הח"מ____________________________ :המה דס האחראי לביצוע עבודות האי סטלציה
הס יטארית מס' ת.ז _______________________ : .הגר ב________________________ :
טל' ____________ :ייד______________ :מצהיר בזה שהב יין שלגביו מבוקשת בזה טופס 4
ותעודת גמר ,ב ה בהתאם לתכ יות האי סטלציה הס יטארית ש ערכו על ידי.
ה י מצהיר בזה גם בזאת שמערכת האי סטלציה הס יטארית בוצעה בהשגחתי המלאה,
ולפי תקן הל"ת ,וכן מאשר התק ת מז"ח )מו ע זרימה חוזרת( ע"י מתקין מוסך.
__________________
__________________________________
ת א ר י ך
חתימת מה דס אי סטלציה אחראי לביצוע
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ו .הצהרת אחראי לביצוע עבודות פיתוח גי ון השקיה יקוז וחלחול * ) :לא לב יה פרטית(
א י הח"מ______________________ :המתכ ן האחראי לביצוע עבודות הפיתוח ההשקיה
הגי ון וה יקוז מס' ת.ז ____________ : .הגר ב______________________________ :
טל' ____________ :ייד______________ :
מצהיר בזה שהב יין שלגביו מבוקשת תעודת גמר ב ה בהתאם לתכ יות ש ערכו על ידי.
ה י מצהיר בזה גם שעבודות הביצוע בוצעו בהשגחתי המלאה ,וה י אחראי לכך,
שאין כל סכ ה שקפת כיום ובעתיד לב י אדם שישתמשו בפיתוח האמור ,מאופן ביצועו ואיכותו.
_________________
___________________________________________________
ת א ר י ך
חתימת המה דס האחראי
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ז .אישור אכלוס ע"י ר' קש"צ – אייל בק) :ע"פ דרישת מחלקת ה דסה(
מצהיר בזה לאחר בדיקתי במקום שהוקמו כלל מרכיבי הביטחון לפי הה חיות והוראות תק ון התוכ ית.
_________________
_______________________
___________________
ת א ר י ך
חתימת המאשר
שם המאשר
____________________________________________________________________
מועצה מקומית גבעת זאב  ,רחוב המכבים  44גבעת זאב מיקוד 90917
טלפון 02-5360130/1 :פקס 02-5360188

מועצה מקומית גבעת זאב  -מחלקת ה דסה
טופס ) (3טיולים – בקשה לטופס ) – 4עדכון (01/07/2021
היתר בנייה מס' ________________:בעל ההיתר_________________________ :
שכונה __________:רחוב ___________:מס' ____________:מגרש____________:

 דף - 3ח .אישורי מעבדה /רשות מוסמכת:
ם
ם
ם
ם
ם
ם
ם
ם
ם
ם

אישור יועץ בטיחות למב ה.
אישורי פי וי פסולת ב ייה ועודפי חפירה מאתר השפיכה המאושר.
ריכוז מערך בדיקת בטון ממעבדת בדיקות מאושרת
בדיקת אבן לפי ת"י  2378חלק  * ) 1+2לא לב יה פרטית(
אטימת מעטפת ב יין ) * לא לב יה פרטית(
אישור מערך מערכות גז  -לפי תקן 158
אישור מכון התק ים להפעלת המעליות )במידה וקיימת מעלית בפרויקט(
בדיקת אטימות מרחב מוגן )ממ"ד ,ממ"ק(
בדיקת הידבקות טיח במרחב מוגן )ממ"ד ,ממ"ק(
חשבו ית לרכישת מערכת אב"כ

ם
ם
ם
ם
ם

אישור פיקוד עורף )לב יה פרטית בלבד(
חשבו ית לרכישת מטפה  6ק"ג )לב יה פרטית בלבד(
אישור הרשות הארצית לכבאות והצלה/אישור יועץ בטיחות אש )ע"פ הדרישה בחוק(
אישור עורך הבקשה/אישור יועץ בטיחות אש )ע"פ הדרישה בחוק( להתק ת מערכות בטיחות אש.
אישור מורשה גישות כים) .מעל  6יחידות דיור(

ם
ם
ם
ם

אישור יועץ ת ועה ) * לא לב ייה פרטית(
אישור מחלקת אר ו ה לחיוב מיסים )לכל המב ים(
אישור העברת תכ יות סרוקות של ההיתרים הרלוו טיים לטופס .4
אישור משרד הבריאות ) לכל מב ה ציבור ובריכות(

י .אישור מפקח להתקדמות הב ייה לשלב הש י של ההיתר  -מולאו חללים חורגים מהיתר לפ י יציקת 0.00
_________________
_______________________
___________________
ת א ר י ך
חתימת המאשר
שם המאשר
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------יא .אישור מפקח להתקדמות לשלב השלישי של ההיתר  -הוגשה מפת עדות תואמת ההיתר.
___________________
שם המאשר

_______________________
חתימת המאשר

_________________
ת א ר י ך

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------____________________________________________________________________
מועצה מקומית גבעת זאב  ,רחוב המכבים  44גבעת זאב מיקוד 90917
טלפון 02-5360130/1 :פקס 02-5360188

מועצה מקומית גבעת זאב  -מחלקת ה דסה
טופס ) (3טיולים – בקשה לטופס ) – 4עדכון (01/07/2021
היתר בנייה מס' ________________:בעל ההיתר_________________________ :
שכונה __________:רחוב ___________:מס' ____________:מגרש____________:

 דף - 4יב .אישור קבלת תוכ ית מדידה סופית לגמר לצורך קבלת טופס  - 4בקובץ .DWG
דוא"ל למשלוח הקובץilanit@givat-zeev.muni.il :
_________________
_______________________
___________________
ת א ר י ך
חתימת המאשר
שם המאשר
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

אישור מחלקת תברואה  /אגף תפעולי ,לחיבור תקין של שפכי הבית למערכת הביוב הציבורים:
מאשר בזאת שחיבור שפכי הבית עשו עפ"י כל דרישות החוק והתק ים התקפים היום.
כמו כן ,מאשר התק ת מז"ח אחרי שעון המים ע"פ דרישת ו.
_________________
_______________________
___________________
ת א ר י ך
חתימת המאשר
שם המאשר
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

יג .אישור מפקח על אכיפת חוקי הג ת הסביבה על העדר מטרדים ומפגעי סביבה:
_________________
_______________________
___________________
ת א ר י ך
חתימת המאשר
שם המאשר
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

יד .אישור מפקח הרישוי על התאמת הב ייה והפיתוח להיתר הב ייה.
_________________
_______________________
___________________
ת א ר י ך
חתימת המאשר
שם המאשר
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

טו .אישור ממו ה בטיחות יישובי.
_________________
_______________________
___________________
ת א ר י ך
חתימת המאשר
שם המאשר
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

טז .הערות:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
\:Uטפסים שימושיים\טופס טיולים בקשה לטופס  4עדכון  061118ב ייה רוויהdoc.

____________________________________________________________________
מועצה מקומית גבעת זאב  ,רחוב המכבים  44גבעת זאב מיקוד 90917
טלפון 02-5360130/1 :פקס 02-5360188

