עיריית עפולה
הועדה המקומית לתכנון ובניה
טל 04-6520346/7 .פקס04-6520442 .

רח' יהושע 47
2016
ת.ד.
מיקוד

18100
liat@afula.muni.il

 .1מינוי הקבלן האחראי לביצוע הבנין:
אני ממנה בזה את _______________ בעל מס' זיהוי ________________
כתובת _______________ טלפון _____________ פקס_____________
ובעל תעודת רישום מס' ________________ בפנקס הקבלנים במדור __________ ובעל רישיון
לביצוע העבודה בתוקף עד _______________ לבצע את העבודה נשוא ההיתר כמתחייב לפי כל דין.
אם טרם נתמנה קבלן לביצוע העבודה:

אני מצהיר כי טרם מסרתי את ביצוע העבודה נשוא ההיתר לידי קבלן ,ומתחייב כי אמסור
אותה לידי קבלן רשום בפנקס הקבלנים ,ככל המתחייב על פי כל דין ולהודיע זאת לרשות
הרישוי המקומית טרם התחלת ביצוע העבודה ,וחתימתו של הקבלן תצורף להודעה המפרטת את פרטי
רישומו של הקבלן.
 .2מינוי האחראי לביצוע השלד:
אני ממנה בזה את _______________ בעל מס' זיהוי ________________
כתובת _______________ טלפון _____________ פקס_____________
אם טרם מונה האחראי לביצוע שלד הבנין:
אני ממנה את הרשומים להלן להיות אחראים לביקורת ביצוע עבודות הבניה .כל אחד בתחום המצוין
ליד שמו.
שם האחראי
לביקורת

תחום הפעולה

מספר רישיון
בפנקס המהנדסים
והאדריכלים

מען

טלפון

אחראי ראשי

אם טרם נתמנו אחראים לביקורת  ,כולם או חלקם:
אני מצהיר כי טרם מיניתי אחראים לביקורת ביצוע עבודות הבניה ומתחייב לעשות זאת כמפורט
בתקנות ולהודיע על כך לרשות הרישוי המקומית טרם התחלת ביצוע העבודה.

 .4ידוע לי כי עליי להודיע לועדה המקומית לתכנון ובניה על מועד התחלת הבניה
ומתחייב שלא להתחיל בבניה טרם קבלת היתר הבניה כדין.
פרטי המבקש______________ :

מספר זיהוי_____________ :
מס' בקשה__________:גוש __________ :חלקה___________:
חתימה_______________:
אני הח"מ ________________ בעל רשיון מס' ___________לפי חוק המהנדסים
והאדריכלים התש"ה  ,1958קראתי את ההודעה דלעיל ואני מסכים לתוכנה  ,אני מקבל
על עצמי את תפקידי כאחראי לביקורת כמוגדר לעיל ובמיוחד את חובת הדיווח כמפורט
בחלק ט"ז לתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות) ,התש"ל
– .1970

אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לעריכת ביקורת כאמור לעיל.
____________
תאריך

_______________
חתימה

_______________
ת.ז

