
   

 
 

 
 

 

 

 תאריך:______________

 

 בדיקת מסמכים להפקדה/מתן תוקף -                                                  תכנית מס'  הנדון:

 

:_________) נבדקו על תשריט(מונה תדפיס הוראות: ____________    מונה תדפיס  בנדוןהתכנית  מסמכי

 ונמצא כי: -ידי בהתאם להחלטת הועדה המחוזית בישיבתה מיום_________________

 

 בוצע פירוט נושא

השלמת 

תנאים ה

 תיקוניםהו

 :                               תוקף/למתן להפקדה הטכניים והתיקונים הועדההושלמו תנאי 

  עם) ורקע הקדמות ללא( ההחלטה סעיפי עם הוועדה החלטת של עותק יצורף תכנית כל של הבדיקה לדף
 . ולתשריט בהוראות לסעיף והפנייה ההחלטה ביצוע על סעיף כל ליד הבודק של אישי סימון

 .התיאום מסמך/מכתב תאריך את לציין יש, מסוים גורם עם תאום/אישור שנדרש ככל

 

 ר"ל/ לא/ כן

תרגום 

 ערביתל

 לתכנית:רקע כנספח  –חייבות לכלול דברי הסבר בשפה הערבית  במצטברתכניות העונות לדרישות הבאות 

 דונם. 200שטח התכנית עולה על  .1
 מנשה, הכרמל רכס,  זבולוןחיפה, ישובי הברון, דוברי ערבית:  10%התכנון בהם מעל   מרחבי .2

  .ועירון אלונה

 ר"ל/ לא/ כן

 ר"ל/ לא/ כן (תיאור מקום, נפה, כתובת): 1.5-מולאו תתי הסעיפים ב 1.5סעיף 

  1.7סעיף 

ונספחי 

 התכנית
 

עם תאריך יצירה תואם  בתקנון 1.7 בסעיף המפורטים המסמכים כלצורפו  לתכנית

 לחותמת המים:

 

 ר"ל/ לא/ כן

"ח בהסכמה), איחוצורפו לתכנית טבלאות הקצאה (במקרה של  -בתכנית איחוד וחלוקה 

 :"ח שלא בהסכמה)איחואו טבלאות  איזון והקצאה (במקרה של 

 

 ר"ל/ לא/ כן

 והבנייה התכנון שבתקנות לתבנית בהתאם ערוכות הטבלאות -בתכנית איחוד וחלוקה 

 נדרש אישור השמאי  "ח שלא בהסכמהאיחובמקרה של (

 ר"ל/ לא/ כן

אין בו הפניות לתכניות נקודתיות מאושרות ככל הניתן ו, לא כולל נתונים כמותיים 4 פרק

 קודמות

 ר"ל/ לא/ כן

 5טבלה 

 

 

כל זכויות הבניה נכללות בתוך הטבלה (ולא וש ,4לכל השימושים בפרק  יש ביטוי
 לשים לב להתאמה בין קווי הבניין בטבלה לתשריט מוצע. . בהערות)

 ר"ל/ לא/ כן

 נתונים

 כמותיים

 ר"ל/ לא/ כן :5 לטבלה והתאמתםבמעקב ובקרה  הכמותיים הנתוניםשל  ידניעדכון 

 תאי, קרקע שימושי לפי הבניה שטחי מפורטים שבה טבלה: צורפה בתכנית מורכבת

 ומס יחידות דיור: השטחים"כ סה ,השטח

 

 ר"ל/ לא/ כן

 ר"ל/ לא/ כן נכללו שטחים עיקריים תת קרקעיים ושטחים למרפסות:

 ר"ל/ לא/ כן יחידות דיור קטנות. מבלי להפחית את מספרם מסה"כ יח"ד:נכללו בטבלה 

 אות, מסחר, שטח ציבורי מבונה...).הטבלה כוללת ביטוי לכל השימושים והחלופות (מלונ

כל שטח שניתן לחלקו למספר שימושים, השטחים/ יחידות הדיור/ חדרי המלון יחולקו 

 לעניין (אפשר לרשום בהערות הסברים לגבי אופן החלוקה) בהתאם

 ר"ל/ לא/ כן

 :במערכת כצרופה החתימות תצהירי הועלו חתימות
 .בתקנון 1.7 בס למפורטהמסמכים ו על שכתובים ולתאריכים לגרסאותהתאמה לוודא שיש 

 "רל/ לא/ כן



   

 
 

 
 

 "רל/ לא/ כן התכנית בתיק חתימות דפי סט תויק 

 "רל/ לא/ כן של התכנית סט של תצהירי חתימות צורף לכל סט

 :התכנית מסמכי על חתומה המקומית הוועדה
שהיזם מבקש להגיש בלי חתימת הוועדה המקומית, עליו לצרף מכתב בהתאם. (ככל שתואם עם  ככל

 מהנדס הוועדה שהתכנית תוגש ללא חתימת הוועדה, יש לציין/לתעד זאת).  

 "רל/ לא/ כן

 "רל/ לא/ כן .בהסכמהרק בתכניות איחוד וחלוקה  -בעלי הקרקע  חתימת

 "רל/ לא/ כן .המדידה תאריך מילוי כולל, בתשריטחתם בהצהרה בשובל  המודד

 

 מעקב ובקרה

 לא/ כן סגירת השלבים במערכת מעקב ובקרה

 מילוי פרטים בכפתור "סיווגים" ו"תחזיות"

 חדש/התחדשות, חסמים.סיווגים: חברה, בעלות, מתחם 

יח"ד, בתכניות התחדשות עירונית מעל  50בנוסף, סיווג תכנית עבודה למגורים: בתכניות לבינוי חדש מעל 

 יח"ד 20

 לפי שנת אישור צפויה –תחזית 

 לא/ כן

עדכניות 

 המדידה

 :וחלוקה איחוד בתכניות רק

 לוודא שהמדידה היא עדכנית לשנה האחרונה.  –בתכנית להפקדה 

 לוודא שהמדידה היא עדכנית לשלוש השנים האחרונות.  -בתכנית למתן תוקף 

 .יש להבדיל בין תאריך החתימה לתאריך המדידה בהצהרה

 "רל/ לא/ כן

 הנחיות

 לפרסום

 להפקדה

נשלחה ע"י הבודק הודעה למתכנן/יזם/ועדה מקומית עם הנחיות היכן לבצע את 
 .המקומית ברשות מודעות לוח,  הרלוונטיות בשכונות מודעות לוחות, שילוט, עיתונות :הפרסום

 :בשלט לפרסומים תזכורת
o שבתקנות ובגודל ובמועדים, התכנית לסוג בהתאם התקנות הוראות לפי. 
o יש לפרסם בשלט גם כיתוב  –מאוכלוסיית מרחב התכנון היא דוברת ערבית  10%בו מעל  במקום

 א.(ב) לחוק.89בשפה הערבית  (ס 
 .מקומון .הערבית בשפה עיתוןעיתונים יומיים ומתוכם אחד נפוץ.  2 :בעיתונות לפרסומים תזכורת

o יש לפרסם גם בעיתון דובר  –מאוכלוסיית מרחב התכנון היא דוברת ערבית  10%בו מעל  במקום
 ערבית.

 

 

 "רל/ לא/ כן

 "רל/ לא/ כן "ח לפי התקנות:באיחולבעלים  הודעות

 ):התקנות לפי דונם 3-מ הקטנות בתכניות לגובלים הודעות

 

 "רל/ לא/ כן

לטיפול 

 -הארכיב 

 להפקדה

יש להודיע  –כן  אם: גובלת מקומית לוועדה הודעה טעונה התכנית

 ל:_______________

 "רל/ לא/ כן

 "רל/ לא/ כן צורך בהודעה ללשכת רישום המקרקעין בתכנית איחוד וחלוקה: – 123 סעיף

 

______:_________________________________________________________________________________הערות

____________________________________________________________________________________ 

 ________________________ חתימה_________הבודק/ת _________________ תאריך_ שם

      __________________________ חתימה________צוות________________ תאריךראש ה שם

 _________________________ חתימה_________/ת המחוז_______________ תאריךמתכננן

 

 .פרסום נוסח להוצאת ומוכנה כנדרש ותוקנה שהוגשה ונמצא, נבדקה שהתכנית אסמכתא מהוות שלעיל החתימות

 


