
 
 

 
 
 
 

 אגף הנדסה

 iin.muni.ilwww.modאתר העירייה: , 9732513-08פקס:  9726016-08טלפון: , 1רח' תלתן     

 
 בעל היתר נכבד

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

 ולשם הבטחת שיתוף פעולה תקין עם בעלי ההיתרעיריית מודיעין מכבים רעות לשיפור השירות ל

 גמר( מחלקת הפיקוח על הבניה ועל מנת להקל על תהליכי הבניה והליכי הוצאת האישורים ) תעודת

 הבניה הכלולים בתקנות התכנון והבניה ועיקר לתהליכימובאים בפניך הנושאים הקשורים 

 . ההנחיות של מחלקת הפיקוח על הבניה ומנהל הנדסה

 
להלן רשימת האישורים, המסמכים והדיווחים שעל בעל ההיתר או מי מטעמו ) ע"י ייפוי כח( 

  :הבניה השונים שלביעת תיאום למחלקת הפיקוח על הבניה ב למסור
 עם קבלת ההיתר וטרם תחילת העבודות –בקשה לאישור תחילת העבודה שלב א. 

 שלב ב. מהלך ביצוע בניה חדשה
 סיום בנייה ובקשה לקבלת תעודת גמר לתוספת בניהג. שלב 

 
 :בהקמת שצ"פ תחילת העבודה בקשה לאישורשלב א. 

י לביקורת על הביצוע בצירוף אישור חתומה ע"י האחרא  -טופס בקשה לאישור תחילת עבודה  .1
 על מינויו בידי בעל ההיתר. 

 שיון מהנדס/הנדסאי בתוקף.י+ צילום תעודת זהות ורביצועמינוי אחראי לביקורת על ה -טופס א'  .2
 שיון מהנדס/הנדסאי בתוקף.ימינוי אחראי לביצוע שלד הבניין+ צילום תעודת זהות ור  - 1טופס א' .3
 רשום כולל תעודת קבלן רשום בתוקף. מינוי קבלן  - 5טופס א' .4
 מינוי מנהל עבודה מוסמך – 6טופס א' .5

 .הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון הבקרה )לאחר כניסת מכון הבקרה לתוקף ( .6

 .הודעה לרשות הרישוי על הסכם התקשרות עם מכון בקרה )יבוצע ע"י מכון הבקרה עם כניסתו לתוקף( .7

ה הבניין בצירוף העתק אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה קובץ מדידה הכולל מתווהגשת  .8
 .במגרש עצמו  הבניין 

במהלך  התקשרות עם מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות +רשימת כלל הבדיקות הנדרשותהגשת חוזה  .9
 הביצוע.

 ם אתר מורשה לפינוי פסולת בניין + חישוב כמות פסולת בניה ע"י עורך הבקשההתקשרות עהגשת חוזה  .10
  הגשת  או לפינוי עודפי עפר תקשרות עם אתר מטמנה מורשההגשת חוזה ה .11

 11. 1מילוי הנוסחים המצורפים  כנספח א'+א'–טופס אישור קבלת חומר ע"י גורם אחר 
                 תכנית התארגנות אתר והסדרי תנועה  המאושרת ע"י רשות תמרור מקומית  כוללת סימוןהגשת  .12

 זמני. פילר חשמל 
 אישור על השלמת גידור ושילוט האתר )ימולא ע"י האחראי לביקורת על הביצוע(. - 7פס א'טו .13
 לוח זמנים משוער )אבני דרך( לביצוע: חתום ע"י בעל ההיתר. - 8טופס א' .14

 (/ועדה מקומיתבהתאם להחלטת רשות הרישוי -לתושבים בלבד ) גמר עבודות הריסה 

  (/ועדה מקומיתיבהתאם להחלטת רשות הרישו)גמר עבודות עפר 

 (/ועדה מקומיתבהתאם להחלטת רשות הרישוי) גמר עבודות ביסוס 

  (/ועדה מקומיתבהתאם להחלטת רשות הרישוי)גמר עבודות מרתף ותת הקרקע 

 (/ועדה מקומיתבהתאם להחלטת רשות הרישוי) גמר הקמת השלד 

  (/ועדה מקומיתבהתאם להחלטת רשות הרישוי)גמר הבניה 

 לקבלת אישור תחילת עבודה בהתאם לתנאי ההיתר. דה וידרשובמיאישורים נוספים  .15
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