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 ותשתיות ביסוס   /להיתר עבודות עפר תימוך  הנחיות להגשת בקשה 

אישור הוועדה המיוחדת לבקשה    להגיש בקשה לביצוע עבודות חפירה / חציבה / דיפון לאחרניתן  

 להיתר לבנייה במגרש במסגרת הוראות התב"ע המאושרת. העיקרית 

 

לבנייה  פעולות אלה יונפק כשלב ביניים עד להשלמת הטיפול בהוצאת ההיתר ביצוע ההיתר ל

 .  גרשבמהעיקרית 

 תנאי סף:   -  1חלק

 תיק ורוד.  .1

 . הלןשלעותק בקשה להיתר ערוך על פי הנחיות  .2

כולל   כולל פרטים של מלאים של כל בעלי העניין  1מילוי כל הפרטים בטופס יש להקפיד 

 חתימות בכל המקומות הנדרשים + תאריך.  ות המייל שלהם,כתוב

 . PDF - ו    DWFבקשה להיתר בפורמטה קובצי .3

 תכנית הבקשה להיתר.   –   2חלק 

 . אושריםהצגת המדידה והתכנון על רקע גבולות מגרש סטטוטוריים מ •

עפ"י הנחיות  ו  תעל בסיס הבקשה המאושר  ערוכה  תכנית הגשה מלאה קריאה וברורה, •

 . תר המועצההמחלקה המפורסמות בא

 . 1:250. בק.מבידי המודד  חתומה  עדכנית מפת מדידה  •

 . 1:250תכנית העמדה של המבנה על המדידה  •

עם סימון     1:100אדום(. \ + קומה טיפוסית צבועות )כחול אדריכלות של קומת קרקע  תכניות •

 ותכנון תנועה במפלס הרלוונטי. עם סימון חתכים. היתר " הכולל תכנית פיתוח  "לא כלול ב

 . היתר" לא כלול בעם סימון "  1:100תכנית מרתף.  •

קוטר וכד'( ביחד עם תכנית חפירה עם  \עומק \אורך \)רוחב   תכנית ביסוס הכולל פירוט הביסוס •

סימון מקומות חפירה, דיפון וכל פרט רלוונטי, כיוון ומיקום עוגנים, קירות תמך הכוללים  

 . מ' מגבולות המגרש 10עד   התייחסות לאורך הקיר , הצגת תכנון

ם שלביות  עם תיחו  1:100לפחות חתך אדריכלי אחד של המבנה הכולל התייחסות לביסוס  •

בקווים צבועים בולטים, מה שמעל הקרקע עם סימון "אינו חלק מהיתר זה". הבלטת  

 . .ק.ק.ס ,  הטופוגרפיה של הקרקע, מצב קיים ומצב מוצע כולל סימון ק.ק.ט 

המבנה עם סימון על החזית "אינו חלק מהיתר זה" והצגת הביסוס    לפחות חזית אחת של •

 ל הקרקע במצבה הנוכחי ומצבה המוצע. בקווים מרוסקים הכולל טופוגרפיה ש 

 )יש להבדיל צבע לחפירה וצבע למילוי ולהציג במקרא(.   מילוי \טבלת מאזן חפירה  •

 יש להציג גדר איסכורית מסביב לכל שטחי האתר המטופל, ואתר ההתארגנות.  •

נון וכו' )מבנים יש להציג כתכנית כבישים, מדרכות, חניות, צנרת , גי –תכנית פיתוח ותשתיות •

 צל באפור בהיר(. 

 . תכנית תאום תשתיות )יש להבדיל צבע לכל תשתית ולהציג מקרא(  •

 פריסת גדרות וקירות תומכים מהצד החיצוני והצגת שילוב פילרים.  •

 פרטים: קירות תמך, גדרות, פילרים ועוד לפי דרישה.  •
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 רית(. הבקשה העיק )ככל שלא הוגשו במסרת  מסמכים נלווים -  3חלק 

 . יו"ש   אישור מנהל מקרקעי ישראל •

 סקר יועץ קרקע,   •

המהנדס כולל ציון שם הישוב, מס' מגרש ותאריך המסתמכים   חישובים סטטיים חתומים ע"י  •

 החישובים הסטטיים יתייחסו לבניה המבוקשת במסגרת הבקשה בלבד.  על הסקר. 

 . הצהרת מהנדס לתכנון ולביצוע •

 . תאום תשתיות עם חברת חשמל •

 תאום תשתיות תקשורת מול בזק  •

 . הסכם תקף עם מעבדה מאושרת לעריכת בדיקות חובה •

 . באמצעות אגרונום סקר עצים   •

 . אישור קמ"ט חקלאות לעקירת/העתקת עצים  •

 לסילוק פסולת בנייה.  אישור התקשרות עם אתר מוסדר  •

 כתב התחייבות למינוי יועץ בטיחות לאתר הבניה למהלך תקופת ביצוע העבודות ועד לסיומן.  •

 כתב התחייבות המבקש לסילוק מבני התארגנות בתום העבודות.  •

 התארגנות אתר תוכנית  •

 

 

 


