
 

 

 ruth@emekyizrael.org.ilדוא"ל:  6520050-04קס: פ 6520045/7-04טל  -אגף הנדסה 

 תאריך: ______________

 0008/ 4/ טופס מרחבית ועדה

 :לכבוד

 משפחת/ מפעל :____________________________ מס' בקשה: _________________

 ___________________ ישוב/ אזור:__________: ____ מגרש מס'

 שלום רב,

 (4לפני הגעה לבדיקה ואישור אגף הנדסה )טופס נתונים נוהל קריאה ואישור  הנדון:

 :הנני מאשר בזאת כי

 , המבנה מוכן לאכלוס.בניית המבנה הושלמה במלואה .1

 .אים, על פי הנחיות יובלי העמק מצ"ב(במקום המת Xלסמן נא ) הסטטוס בשטח .2

  בקשה להיתר.את התכנון אשר הוגש ב תואםביצוע מערכת הביוב 

  מהתכנון שאושר בהיתר, מצ"ב תוכנית אינסטלציה מעודכנת בגודל  שונההביצועA3  חתומה

  .)4לצורך טופס ע"י המתכנן/אדריכל, לאישור! )תנאי לתאום הגעת נציג המועצה לבדיקה,  

 והשטח סביב המגרש נקיים מפסולת בניין.הבית, החצר  .3

 .(קיון השוחותייש לוודא נ)מערכת הביוב )שוחות( גלויות וניתן להתבונן בתוכן בעת הביקור.  .4

 / מפקח נוכח.קבלן האינסטלציה .5

 הבית והחצר נקיים ממפגעים בטיחותיים גלויים. .6

 תקינות מדרכות, אבני שפה וגן, חניות והכביש מכל צידי המגרש.: בדיקת נזקים ופגיעה בפיתוח .7

 יצוע הכנות חיבור מים תואם תכנון )מיקום וקוטר צנרת(.ב .8

  .4גרש אשר עבודות הפיתוח סביבו נפגעו וניזוקו לא יאושר לטופס מ .9

 שימו לב

לאחר מילוי הבאה תתבצע  במידה ובביקורת בשטח יימצא כי לא מולאו ההנחיות לעיל, הביקורת .1

 .4ותגרום לעיכוב במתן טופס  ,יום 30-ההנחיות ולא פחות מ

 .הנדסהאגף שינויים בתוכנית שלא אושרו באם נעשו  4לא ייערך סיור בדיקה לטופס  .2

___     ________________ ____________________ 
 חתימה                        שם התושב   

 

 :לטיפול אגף הנדסה

  _______________________ שם הבודק:   ______________________ אריך הבדיקה:ת

 6520050-04 –דף זה חתום לפקס  החזיריש ל
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 4ופס טל הנחיות עבור תיקון תכנית ביוב

 

 

 .הבניה היתר תכניתל תואם להיות אמורהביצוע  4בבדיקת טופס 

בשטח יש להכין תכנית ביוב מעודכנת )למצב  מצבוהתכנית לא תואמת לבמידה  

  בשטח(  באופן הבא:

 

 באופן ברור וקריא. 3Aהתכנית תוצג על דף  .1

 מתחבר. יובביוב ציבורית אליה הבושוחת  הבית שוחות ביוב סביבמספור  .2

 לל שוחה ציבורית.וכ I.L / T.Lסימון גבהים של שוחות הביוב  .3

 ציון כל שינוי במערכת הביוב שלא בוצע בהתאם לתכנית המקורית. .4

 תכנית מעודכנת.החתימת מתכנן/מהנדס על  .5

 

רק אחרי שמולאו כל הסעיפים הנ"ל יש להגיש את התכנית ליובלי העמק 

 .4לאישור טופס 

 

 

 

  

 עמית רז      

 מ. תפעול יובלי העמק. 


