


?4מה זה טופס 

הינו טופס אישור אכלוס ומהווה תנאי לחיבור  4טופס 

תשתיות חשמל מים וטלפון

נבדק האם הבית נבנה בהתאם להיתר  4בבדיקה לטופס 

הבניה ושהבית אכן בטיחותי וראוי למגורים  



4תהליך בקשה לטופס 

הגשת מסמכים  

וקליטת בקשה

בדיקה ואישור 

המסמכים

תאום וביצוע פיקוח  

בשטח

דיון בהתאם לממצאי  

דוח פיקוח

אישור הבקשה ומתן 

4טופס 

דחיית הבקשה  

ושליחת מכתב מהנדס 

עם סיבת הדחייה

עדכון מחלקת גביה 

במייל
gviya5@shomron.org.il



4דגשים עבור טופס 

טפסים, אגף הנדסה, מסמכים נדרשים להגשת בקשה לטופס מופיעים באתר המועצה•

באמצעות מספר  "שלבי הבקשה"באתר המועצה תחת הכותרת בסטטוס הבקשה ניתן לצפות •

(  שם מבקש-אין צורך ב)תעודת הזהות 

"ארכיב קבצים"תחת הכותרת בנוסף ניתן לצפות בהיתר הבניה •

אודות התקדמות הבקשה יש להשאיר פרטי מייל אצל מזכירת  ל "לקבל עדכונים  בדואעל מנת •

פיקוח בעת פתיחת הבקשה

מומלץ מאוד שהתהליך יבוצע על ידי איש מקצוע כגון מגיש  . הנדסיהליך הינו 4קבלת טופס •

נעימויות בתהליךעל מנת לחסוך אי הבנות ואי וזאת , להיתרהבקשה 

https://www.shomron.org.il/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-4-%D7%97%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C/
https://smr.bartech-net.co.il/SearchPermitApplication#tabs-24


4מסמכים נדרשים לטופס 
עורך הבקשהתצהיר •

תצהיר מתכנן השלד•

לאישור סיום בניהתצהיר אחראי לביצוע שלד•

DWF, DWG, PDF: בפורמטים שלי מודד "מדידה מצבית עדכנית חתומה ע•
.חתימת ועד הישוב•

:אישורי מעבדה מוסמכת•
(:לכל הקומות)בדיקות בטונים •

יסודות•

.ד"רצפה כולל רצפת ממ•

.ד"עמודים וקירות ממ•

.ד''ממכולל תקרת , תקרות•

.ד''ממאטימות •

.  ד''ממבדיקת תקינות טיח •

.התקנת מערכת סינון וטיהור אוויר•

.בדיקת צנרת ומתקני שרברבות ותברואה•

.אישור מתקין גז מוסמך•
.(דרישות/יש להעלות רק לאחר השלמת כל המסמכים)הצהרה על השלמת מסמכים ודרישות •

(.במידה ונדרש במסגרת ההיתר)אישור יועץ נגישות •

(.במידה ונדרש במסגרת ההיתר)י יועץ קרקע "אישור ביצוע ייצוב מדרון ע•

.  יש להביא את כלל המסמכים המצוינים לעיל עבור טופס הרצת מערכות–מבנה תעשיה

(.עבור מבנה תעשיה)כיבי אש -נדרש אישור אכלוס 4טופס עבור 

.אכלוס של כיבוי אש/ יש להגיש אישור בטיחות –ד ומעלה"יח4מבנים של 

טפסים, אגף הנדסה, המועצההנחיות להגשת מדידה מופיעות באתר •



אנשי קשר רלוונטיים

ל”דואטלפוןתפקידשם

עדינה ליסק
4טופס , מזכירת פיקוח

ושכונות
03-9066486pikuach@shomron.org.il

אושרה נאור
בניה ורישוימפקחת 

oshran@shomron.org.il

שירלי שרעבי
בניה ורישוימפקחת 

handasa3@shomron.org.il

handasa4@shomron.org.ilמפקח בניה ורישויקורצןיפתח 

פינחס גרוסמן
מנהל מחלקת שירות  

ותהליכים
03-9066489pinchasgr@shomron.org.il

הנדסהאגף –מידע נוסף ניתן למצוא באתר המועצה •
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http://www.shomron.org.il/department/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/
https://www.shomron.org.il/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94/

