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תיק בנין

חלק א' :הבקשה למידע (לשימוש עורך הבקשה)
 .1תאור הקרקע
שם הישוב

מס' בית

כניסה

תאריך הגשה______________________

גוש

מגרש

חלקה

אתר *

שם המבקש
 מס' הרישום בפנקס המקרקעין /רשום בפנקסי מס רכוש ,תאור הגבולות או זיהוי בדרך אחרת .מס' בתשריט …
 .2פרטי מגיש הבקשה
מס' ת .מורשה
מס' רשיון
תחום מקצועי
שם פרטי
שם משפחה
אדריכל /הנדס/אחר
להיתר *
* במידה ובקשה למידע באמצעות מורשה להיתר

ישוב

רחוב

מס' בית

מיקוד

טלפון

פקס

 .3סוג העבודה או השימוש המוצעים :
בניה חדשה
הריסה

תוספת למבנה קיים
עבודה מצומצמת

מעלית מחוץ לבנין
שיפוץ מבנה קיים

שימוש חורג
אחר___________________

 .4פרטי העבודה או השימוש המוצעים (לגבי הסוג שצויין לעיל)

א .תאור העבודה המבוקשת___________________________________________
______________________________________________________
ב .מס' הקומות המבוקש (כולל קומת קרקע)_____ .קומת קרקע מפולשת  /חלקית  /מלאה .מבנה עזר כן  /לא
ג .מספר המרחבים_____
ד .השימוש המוצע .1 :מגורים .2 ,מסחר .3 ,תעשיה .4 ,בנייני ציבור .5 ,משרדים .6 ,מלאכה .7 ,בידור,
 .8בתי מלון  /חדרי אירוח .9 ,צרכים חקלאיים .11 ,נופש וספורט .11 ,אחר__________________
הערה :במידה ומבוקשים שימושים שונים במבנה ,יש לפרט לפי סוגי השימוש ,קומות ושטחים מבוקשים לכל שימוש:
______________________________________________________________________________________
ה .היקף הבניה במבוקש (שטחים עיקריים) המ"ר____________:
ו .מס' יחידות דיור מבוקש (למבנה מגורים בלבד)____________:
ז .אומדן חיבור חשמל נדרש (למגורים וחדרי אירוח)___________
ח .עבודה מצומצמת :פרט_____________________________________________________________:
ט .שימוש חורג :משימוש קיים_____________________ לשימוש מבוקש __________________בקומה___
י .פרטים נוספים_____________________________________________________________________:
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 .5תאור מבנים קיימים:
א .מס' קומות (כולל קומות קרקע) _________________
 .1קומת קרקע מפולשת  /חלקית  /מלאה*
 .2קיים מרתף כן  /לא*
 .3קיים קיר משותף כן  /לא*
 .4קיימת בניה על הגג כן  /לא*.
אם כן פרט :מס' דירות על הגג____ ,מס' חדרי יציאה____ ,שימוש אחר_____________________:
ב.

היקף הבניה הקיים (שטחים עיקריים) במ"ר_______________

ג.

מס' יחידות דיור קיים (למבנה מגורים בלבד)_______________

ד.

האם הבניה המבוקשת קיימת בפועל כן  /לא*

ה.

פרטים נוספים:
 .1האם קיימים מקומות חניה מאושרים בחצר כן  /לא* ( אם כן ציין מיקום במפה  /תכנית התייחסות)
 .2פרטים נוספים אחרים_________________________________________________________:

 .6נספחים לבקשה:





מפה מצבית
תרשים מתאר – תכנית התייחסות
אחר_____________________
מספר עותקים______________

הערות:

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
הצהרה
ידוע לי כי לפי ס"ק ( 4ד)(א) לחוק התכנון והבניה (דרישות להיתר ,תנאים ואגרות תש"ל)1791-
המפה העדכנית ערוכה על ידי מודד מוסמך חייבת לכלול סימון כל התשתיות לרבות תשתיות תת-
קרקעיות והאחריות על נכונות המפה המצבית הינה בלעדית שלי.
פרטי מגיש הבקשה:
תאריך___/___/_________:

חתימה______________________:

חתימת אדריכל המורשה להיתר______________________:

( במקרה של רישוי באמצעות מורשה להיתר)

עורך בקשה נכבד,
הנך מתבקש לקרוא הטפסים בתשומת לב ולמלא הפרטים הנדרשים עפ"י מס' העותקים המבוקש בנספח.
הטופס בממולא על כל פרטיו בתוספת מפה /תכנית התחייבות( ,עפ"י מס' העותקים המפורט בנספח),
יהווה בסיס לקבלת תיק מידע ,המידע יהיה תקף  12חדשים מיום מסירתו ,כפוף לסייגים המופיעים בסעיף
 151לחוק התכנון והבניה.
לתשומת לבך -המידע שיימסר יתבסס על הנתונים שיתקבלו בטופס זה .במקרה של שינוי בנתונים יש להגיש
טופס בקשה למידע חדש.

מידע חלק א'doc.
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